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جح رعش  نیچلگ 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ دیعس ، ناینانمس ، هسانشرس : 
جح و روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  يارب ] [ ؛ درفنم ههلا  ناینانمس ، دیعس  ناگدنروآدرگ  جح / رعـش  نیچلگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ترایز
.1381 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص 337 ث ، يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 015000-06-7635-964 لایر ؛  015000-06-7635-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروصهب  نینچمه  312 ؛]  - 315 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

اههعومجم رعش --  جح --  عوضوم : 
اههعومجم یسراف --  رعش  عوضوم : 
اههعومجم یبهذم --  رعش  عوضوم : 

ههلا درفنم ، هدوزفا :  هسانش 
ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

PIR4009/ح3س8 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 
8/008 اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 

م1203-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

همدقم

یلاعت همسب 
روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهشنزرسمدق  دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  نابایب  رد 

وا راـک  ياهفرح  لومعم و  روطهب  هک  يدرف  بناـج  زا  یـسراف  موـظنم  بدا  هنهپ  رد  هناقـشاع  تسا  یلمأـت  لـصاح  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ 
هک تسا  هدرک  یعـس  هدش  شبیـصن  ادـخ  هناخ  زا  رادـید  رثا  رب  هک  یقوش  ببـس  هب  نکیل  درادـن  یـسراف  بدا  نارکیب  يایرد  اب  یطابترا 

مالـسا و روهظ  زاـغآ  زا  وا  هناـخ  فاوط  تسود و  رادـید  قوش  دـنادرگ . دوـخ  هارمه  دـنمهرهب و  يوـنعم  طـخ  نیا  رد  ار  رگید  ناقـشاع 
اپ زا  رـس  هار  نیا  رد  تسا و  هدوب  یتیگ  طاـقن  یـصقا  رد  ناناملـسم  يوزرآ  هراومه  دروآ  تیرـشب  يارب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  یناـغمرا 
ره نآ  نایهار  نکیل  بایرید  راوشد و  سب  تسا  يراک  دیآیمن  فیصوت  هب  هک  یلاوحا  نایب  یناحور و  رفس  نیا  فصو  دناهتخانشیمن .
رد هک  یندناوخ  نیریـش و  تسا  ییاهـشرازگ  نآ  لصاح  هک  دناهتـشاذگن  بیـصن  یب  یهلا  قیفوت  نیا  زا  ار  نارگید  دناهتفای  یتصرف  هاگ 

تسا يرعاش  رتمک  تسا و  هدیدرگ  نایب  رعش  نابز  هب  لاوحا  نیا  نایب  زا  یمهم  شخب  دناهتشاد و  هضرع  نایب  ملق و  نابحاص  خیرات  لوط 
شـشوک راوگرزب  فلؤم  هعومجم  نیا  رد  دشاب . هتـشادن  يونعم  رفـس  نیا  هب  ياهراشا  هک  یـسراف  میدـق  رعـش  رد  هژیوب  یـسراف  بدا  رد 
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ياهیرگ ریوصت  نایب و  رد  جـح  مسارم  هبعک و  زا  ایوگ  يریوصت  رـضاح  هتـشذگ و  ناراگزور  نارعاـش  راـثآ  رد  روغ  اـب  هک  تسا  هدرک 
. دیامن کیرش  دوخ  اب  يونعم  ضیف  نیا  رد  ار  شناگدنناوخ  قیرط  نیا  زا  هدرک و  مهارف  دوخ  نابطاخم  يارب  ار  نارعاش  عونتم 

دوخ هک  تسا  هدوبن  صاـخ  ناـبطاخم  يارب  یهاگـشناد و  لومعم  ياهفرح و  ياـهبوچراچ  رد  یـشهوژپ  هضرع  مرتحم  فلؤم  هیعاد  هتبلا 
زا ییاه  هولج  ات  تسا  هدوب  ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  دـنمهقالع  ناـبطاخم  هیلک  يریگهرهب  فدـه  نیچلگ  نیا  رد  هکلب  تسا  يرگید  هلوقم 
رد ار  یمارگ  فلؤم  یبایماک  يوزرآ  رشب ، تسود  اتکی  لیلج و  بر  هاگرد  زا  دننک . ادیپ  يرتشیب  ییانـشآ  یـسراف  بدا  رد  جح  باتزاب 

11 ن 7 ر میدنموزرآ . رون  رپ  هصرع  نیا 
یلدگیب گرزب  دیعس  رتکد 

یسراف نابز  تایبدا و  هورگ 
یلاعت همسب 

ماجنا يارب  لاصو  يانمت  قشع و  اب  ناهج  طاقن  یصقا  زا  ناملسم  اهنویلیم  مالسا  بیشن  زارف و  رپ  خیرات  لاس  دص  راهچ  رازه و  لوط  رد 
زمر و رپ  یلو  فلع ، بآ و  یب  مرگ و  يداو  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دناهدش . راپـسهر  ادخ  هناخ  يوس  هب  هدومن و  راید  كرت  جـح ، هضیرف 

هار یگتـسخ  هدرک ، قیرط  یط  نارئاز  امیپاوه  نیـشام و  اب  ریخا  ياهههد  رد  یتشک و  ای  نایاپراچ  رب  راوس  یخرب  هدایپ ، ياپ  اب  ًاضعب  زار ،
فارصنا ای  یتسس  ثعاب  اهنت  هن  راوز ، گرم  یتح  يرامیب و  رفس ، تالکشم  هک  تسا  هجوت  بلاج  دناهدومن . لمحت  ار  ریـسم  تارطخ  و 

یکاخ هرک  رد  درفب  رـصحنم  هژیو و  يداعیم  تروصب  نونکا  هک  ییاجب  ات  هدـش ، هدوزفا  نانآ  دادـعت  رب  زور  هب  زور  هکلب  هتـشگن  جاـجح 
يارعـش نایم  رد  یـصاخ  هاگیاج  نآ ، لیدـب  یب  ینافرع  یحور و  تاریثات  نآ  کسانم  جـح و  رفـس  اـهلاس ، نیا  لوط  رد  تسا . هدـمآرد 

رب هتفای و  یهلا  رفـس  نیا  زا  هک  یناحور  ریثات  قمع و  بسح و  نابیدا ، نیا  زا  يرایـسب  تسا . هتفای  نیرخاـتم  اـت  نیمدـقتم  زا  وگ ، یـسراپ 
یقاب ناریا  تایبدا  خـیرات  رد  هشیمه  يارب  راوتـسا  ییاه  نوتـس  نوچمه  هک  دـناهدیزای  تسد  يراثآ  قلخ  هب  دوخ ، مـالک  تردـق  ياـنبم 

. دنام دنهاوخ 
هچ ره  هب  هک  دیامنیم  داجیا  یفصولادیاز  ساسحا  قمع  دید و  تعـسو  ادخ ، هناخ  نارئاز  يارب  هنافراع  ياهشـشوج  نیا  هعلاطم  ًانئمطم 

هدورس تایح و  رخات  مدقت و  يانبم  رب  نیچلگ  نیا  رد  راعـشا  هئارا  بیترت  هک  تسارکذ  هب  مزال  دماجنایم . هناگی  رفـس  نیا  ندش  رترابرپ 
رعاش ضارغا  رگید  فیـصوت  يارب  جح  هب  طوبرم  ياههژاو  نآ  رد  هک  ارعـش  تایبدا  زا  يدودعم  نیا  رب  هوالع  دـشابیم . هیامنارگ  رعاش 

. ددرگ عقاو  یمارگ  جاجح  هناخ و  بحاص  لوبق  دنسپ و  دروم  هعومجم ، نیا  يروآدرگ  هلااشنا  تسا . هدش  هدروآ  زین  هدش  هتفرگ  راکب 
قح دیما  هب 

درفنم ههلا  ناینانمس - دیعس  رتکد 

جالح روصنم 

309 ه. م / ق -. 234 ه .  ) روصنم نبا  نیسح  ثیغم  وبا  ترهش  جالح  . 
یگلاس رد 12  تفای و  امن  وشن و  قارع  طساوا و  رد  نکیلو  دوب  سراف )  ) اـضیب زا  يو  لـصا  تسا ، مالـسا  روهـشم  یفوص  فراـع و  ق ).

هب وا  و  دـندرک ، يوریپ  وا  زا  ياهدـع  و  درک ، راـهظا  یــصاخ  بهذـم  هـقیرط و  ق . هنـس 299 ه . دودـح  رد  درک و  ظـفح  ار  میرک  نآرق 
هب ار  وا  یخرب  دندرک و  بوسنم  هیفوص  هب  ار  وا  یضعب  و  درک ، یئادخ  يوعد  دنیوگ  و  تخادرپ ، شیوخ  میلاعت  دیاقع و  رشن  ترفاسم و 

تشکب و یتخس  هب  هجنکش  سبح و  لاس  زا 9  دعب  درک و  نادنز  هب  تفرگب و  ار  وا  یسابع ، هفیلخ  ردتقم ، تبقاع  دندومن . بستنم  عیـشت 
بیرغ نانخـس  جالح  دنتـشکن . ار  وا  هک  دندقتعم  شناوریپ  اما  دندز . دادـغب  رـسج  يالاب  رب  ار  شرـس  دـندنازوسب و  ار  شدـسج  دـنیوگ 

 .. تسا یقاب  وا  زا  زین  يراعشا  و  رمحالا ، تیربکلاو  نآرقلا ، نآرق  لزالا ، نیساط  دننام  درک ، فینصت  بیجع  ياهباتک  و  تفگ ،
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2 ص :

ایب ینعم  بلاط  يا  وجب  ینعم  هبعکتسا  نمیاان  هر  تسا و  رود  رگا  تروص  هبعک 
انب رگید  هبعک  دزیا  درک  ناسارخ  رددرک  داینب  ياهبعک  احطب  هب  هَّللا  لیلخ  رگ 

ایفصا هاگ  هدجس  دمآ  هبعک  نیا  افص  ردماعو  صاخ  هاگ  هلبق  دمآ  هبعک  نآ  فرش  زا 
اهبدص دراد  هبعک  نیا  افص  زو  تورم  زافرش  دراد  رگجا  هبعک  نآ  هورم  افص و  زا 

انمو تاجاح  رازاب  دوب  هبعک  نیا  ردناتسا  هتسارآ  رگا  هبعک  نآ  رازاب  انم  زا 
یفطصم مشچ  رون  زا  فرش  هبعک  نیا  تفایزیزع  هبعک  نآ  تشگ  رگ  یفطصم  دوجو  زا 

اضرلا یسوم  یلع  ناطلس  یضترم  ناج  رسنیمتشه  ماما  ینعی  ارس  ود  ره  هجاوخ 
ایلوا جوف  هاش  تزع  جوا  باتفآتنطلس  جرب  هام  تلالج  جرد  رهوگ 

8 *** 
اوتسا لحم  يدوج  رب  تفای  ناز  شایتشکحون  يانبا  زا  دوب  شدوجس  دوج و  اب  تاذ 

اشگلد غاب  تشگ  يو  رب  دورمن  شتآلیلخ  وا  ناج  نایوگ  اعد  زا  دوب  یکی  نوچ 

30 *** 
تسا زار  مرحم  ملد  لصو  مرح  ردناتسا  زاجح  هار  هقردب  ماوت  قشع  ات 

تسا زاین  هنوگ  دص  هبعک  یمدق  ره  ردمیتسبب  قدص  زا  وچ  تسود  رد  مارحا 
تسا زادگ  زوس و  نم  هتفشآ  لد  راکعمش  نوچ  وت  يادوس  شتآ  رد  هک  تسیرمع 

تسا زارد  هک  دیوگب  هکنآ  تسا  رظن  هتوکتسا  ماگ  هس  ود  هبعک  هر  نابحم  کیدزن 
تسا زان  هیام  یهگ  تسا و  زاین  لصا  هگقوشعم  قشاع و  ره  توسک  رد  هک  تسقشع 

تسا زارد  يوسیگ  هصق  زا  رپ  قافآادیپ  رهاظ و  دوش  قشع  تنطلس  ات 
تسا زاون  هدنب  ناهج  هاش  مرک  يور  زاکیل  هش  روخ  رد  يرنه  مرادن  هدنب  نم 

تسا زاجح  مزع  يوزرآ  نیسح  ناج  رددنبایب  تسود  رد  نوچ ز  اون  قاشع 
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3 ص :
57 *** 

دنیوپ رس  هب  شهر  رد  دوش  تسس  وچ  مدقدنیوج  اقل  هبعک  مرح  ناقشاع  وچ 

دنیوش اههدید  بانوخ  هب  شیوخ  دوجوتسا  نوکسم  هبعک  فوط  رد  هک  لسغ  يارب 
دنیوب وزرآ  ياهلگ  هیداب  راخ  زدندنبرب  قدص  مارحا  وچ  تسود  يوب  هب 
دنیوا هگرد  نایادگ  هک  ناگتسکشدنرخن  وج  مین  هب  نیطالس  ياههنیزخ 

دنیوک نآ  كاخ  نامیقم  هک  نادرجمدننکن  وزرآ  سودرف  هضور  ماقم 
دنیور کی  ثیدح و  کی  تفص و  کی  کیلودنرایسب  تسود  نابحم  هچرا  تروص  هب 

دنیوگیمن لد  زار  دوبن  یمرحم  وچرارسا  فقاو  دننیسح  وچمه  هچ  رگا 

67 *** 
دیئآ رد  مزب  نیا  رد  دیئآرد و  هب  دوخ  زادیئام  مرحم  رگا  هشیپ  افو  قاشع 

دیئایم مزب  نیا  رد  موهوم  ترثک  ابدرادن  هار  یکی  ریغ  دحا  مزب  رد 
دیئادزب لد  هنیآ  زا  دوخ  راگنزدینیبب  هنییآ  رد  تسود  خر  شقن  ات 

دیئامش روظنم  رظان و  مه  هنییاکدینادب و  رایغاز  هنییآ  دش  فاص  نوچ 
دیئاقب جنگ  امش  تسا و  مسلط  وچ  ملاعسدقم  ناج  امش  تسا و  مسج  هچ  نینوک 

دیئاشگب ار  فدص  وچ  دیامنب  رهوگبایمک  رهوگ  نآ  فدص  ردنا  دش  روتسم 
دیئاجک دیئاجک  هتفر  جح  هب  موق  ياتلامج  یلجت  دیع  لد  هبعک  رد 

دیئایب دیئایب  تساج  نیمه  قوشعمدیئوپب  دنچ  ات  هیداب  نآ  رد  هتشگرس 
دیئارچ دوصقم  هبعک  نینچ  لفاغتسا ز  لصو  هبعک  مرح  یلصا ز  دصقم  نوچ 

دیئادخ رارسا  فقاو  رگا  شدینادیئادخ  رارسا  تسا ز  نیسح  راتفگ 

87 *** 
رادیب يوشیمن  تلاطب  باوخ  ارچرای ز  يا  دز  لیحر  سوک  هلفاق  ریما 
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4 ص :

راک رد  نادصاق  وت  رمع  تراغ  ياربوس  ره  زا  ياهتفخ و  وت  هیداب  نایم 
راوخنوخ يداوب  ناقیفر  هطقنم ز  وتدنتفر  سفن  مه  ناقیفر  هک  رگن  الد 

رادروخرب شیوخ  هرمع ز  همه  يوش  ات  هکیمارحا  قدص  تاقیم  دنب ز  قوش  هب 

راذگب افص  رس  زا  قح  هبعک  فاوطنک  نافرع  فیرش  تافرع  رد  فوقو 
رای یبای  میرح  ردنا  هک  یعس  يامندرب  یناوتیمن  هر  مرح  ردص  هب  رگا 

رادید زا  ربکا  دیع  ار  وت  داد  تسد  وچنابرق  دوخ  ناج  تسود  يا  ینکیمن  ارچ 
راد هب  دنشک  رگ  يراز و  هب  دنشک  ترگشکم  قیرط  زا  ياپ  رس و  كرت  يوگب 

راید چیه  هب  رطاخ و  هدم  رای  چیه  هبتسا  شیپ  رد  هبعک  هار  رفس  نوچ  نیسح 

88 *** 
رومخم نینچ  ام  یقاس و  وت  وچ  دوباوررامخ  عفد  يارب  یبارش  رآ  مخ  نآ  زا 
رومعم دش  قشع  هب  نوچ  ام  لد  هبارختسا  رومعم  تیب  دننام  هبعک و  لاثم 

91 *** 
رید تسین  هبعک  هکناز  ار  تب  هبعک  رد  هدم  هرریغ  نک ز  یلاخ  تسا  رای  هناختولخ  هنیس 

ریط رارسا  سدقلاحور  دنک  نیقلت  ارت  اتشاب  شیورد  تنطلس  دوجو  اب  نامیلس  نوچ 

92 *** 
زورما باتش  نکم  نتفرب  رمع  ناسبتست  تبحص  نامز  مرمع  لصاح  هک  ایب 

زورما باب  چیه  هب  نتفر  وت  ناتسآ  زتسین  نکمم  تست  يوک  رس  هبعک  هک  ارم 

102 *** 
فدص ام  ناج  ار  وت  قشع  میتی  ردفده  اههنیس  ار  وت  يالب  كوان  يا 
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فلت هدش  لد  هلفاق  رازه  مد  رهدارم  هبعک  يا  وت  قایتشا  هار  رد 
فرط ره  هدنیوج  قشاع  رازه  نیدنچیهگناو  وت  نسح و  یلجت  زا  رپ  ملاع 

فص هدیشک  تیوک  هبعک  درگ  قاشعناج  دننک  نابرق  وت  شیپ  هب  ور  قوش  زا 
فنک ماهدرک  ار  وت  قشع  ناتسآ  اتماهدناشفرب  ناهج  ود  رهز  نیتسآ  نم 

فک هدیرب  یبیغ  ملاع  ناگدزیشودتس  یفسوی  وت  نوچ  هگهولج  هک  یتولخ  رد 
فک ریز  بوبحم  رهوگ و  رپ ز  يایردفیح  تسه  هکناز  بلطم  نت  باجح  لد  يا 

فجن هجاوخ  یگدنب  نیسح  نوچمهكاخ  هب  مرب  هش  يا  وت  یگدنب  غاد  رگ 
فجن هجاوخ  یگدنب  نیسح  نوچمهدرک  هک  یسک  درادن  كاب  هنحش  ریم و  زا 

104 *** 
لد لها  ناج  يافص  شرون  زا  دیازفایم  هکلزنم  نیا  دابکرابم  هشیپ  افو  نازیزع 

لمحم نایسدق  هتسبب  وس  ره  زا  شفوط  ياربیلاع  هگلزنم  نیا  تساهناج  هبعک  ینعم  هب 
لزان نایکاخ  رب  هدش  تمحر  تیآ  نیا  تسه  هکقشاع  يا  تلود  نک  بلط  هگرد  نیا  ياپ  كاخ  ز 

لجعتسم تسهارمه  هک  نکسم  نیا  باوخ  ياج  هچدراد  رفس  مزع  ناج  هک  مدکی  وش  رادیب  الد 
لفاغ ياهتسشنب  دوخ  وت  دنتسب و  راب  ناقیفرهگآ  ياهن  يرود  دوخ  وت  کیدزن و  رمع  عادو 

لسگب نتشیوخ  دیدز  یهاوخیم  رادید  رگاار  لد  هدید  دش  لبس  ینیب  نتشیوخ  نیا  ار  وت 
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لکشم ناتسود  یب  دوب  مدکی  نتسیز  نکیلوناسآ  نتخاب  ناج  دوب  نارادلد  شیپ  رد  ارم 
لصاحیب رمع  زا  دوس  هچ  ترمع  لصاح  نآ  تفر  وچیئوجیم  رمع  زا  شیع  هچ  يرود  نوچ  رای  زا  نیسح 

112 *** 
میناد اهلد  هلبق  ار  وت  يوک  هبعکمینادرگرس  وت  قشع  هیداب  رد  هک  ام 

میناوتن وت  هدید  زا  نتخود  رب  هدیددنزود  تنحم  كوان  اب  همه  رگ  ام  مشچ 
مینابرق ار  وت  دیع  نآ  رد  هک  نیا  ام  شیکربکا  دیع  وت  رادید  هبعک و  وت  يوک 

میناتسن ام  هک  وت  يوک  رس  كاخ  هب  مهدنهدب  ناوضر  هضور  رگ  وت  يوک  ضوع 
مینادنخ لگ  وت  لاصو  یمیسن ز  هبنکیل  هلال  وچ  تسام  رگج  رب  اهغاد 

میناطلس وا  يرادافو  میلقا  ردنانیسح  وچ  نکیلو  میرای  رد  يادگ  ام 

129 *** 
میاهدمآ زاین  هنوگ  دص  هب  هک  نکیم  زانمیاهدمآ  زارد  هار  زا  وت  يادوس  هب  ات 

میاهدمآ زان  یپ  زا  زاین  هب  نایادگ  امتدسریم  ینک  زان  رگا  وت  ینینزان 
میاهدمآ زاب  همه  زا  هتخاس و  رد  وت  ابهدشن  نامرد  بلاط  هتخوس و  تمغ  زا 

میاهدمآ زار  مرحم  تمرح  میرح  ردهاگنآ  تریغ  ریغ ز  زا  هتخادرپ  هنیس 
میاهدمآ زاجح  يوس  افص  قدص و  رس  زکتساور  هبعک  مرح  فاوط  میبایب  رگ 

میاهدمآ زاون  هدنب  رد  هب  تجاح  رهبتهاگرد  یگدنب  ام  یهاش و ز  وت  زا 

میاهدمآ زامن  هب  دهاز  وچ  قاط  نآ  رد  اتور  ناز  یبوخ  هب  تسا  قاط  وت  يوربا  قاط 
میاهدمآ زارف  تسود  يا  وت  ریغ  رب  هدرکلد  هناخ  رد  هکناز  خر  هدرپ ز  نک  زاب 

میاهدمآ زادگ  زوس و  اب  هتخوس  اهلاسنیسح  وچ  تقشع  شتآ  زا  لد  عمش  هتشر 
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136 *** 

میئوجب هک  زا  ار  وت  دوصقم  هبعک  يامیئوبب  دنچ  ات  هیداب  نیا  رد  هتشگرس 
میئوبب وت  ضایر  یمیسن ز  هک  دشابزور  بش و  میئابص  داب  هتفیش  ام 

میئوک رس  يادگ  هک  نیا  تسا  سب  هن  يرابمیشابن  رارسا  مرحم  تمرح  رد  رگ 
میئوشن هتفشآ  لد  نوخ  هب  هرهچ  اتيزامن  تسین  ام  هدجس  افو  نید  رد 

میئوبس جاتحم  هچ  میرح  هب  هقرغ  نوچقشع  يا  نزب  یئانف  گنس  ام  یتسه  رب 
میئوگ وچ  وت  ياضر  ناگوچ  مخ  ردناکدشاب  وت  مخز  زا  همه  ام  برط  صقر و 

میئوگب هتفشآ  رگ  راد  یمه  روذعممیتشرس  هتفشآ  تمغ  زا  نیسح  وچمه  ام 

146 *** 
ناوراک دمآ  شبنج  رد  نوچ  دنب  لمحم  زیخياهتفخ و  لفاغ  وت  تسا و  رود  دوصقم  هبعک 

نارگ وت  ناج  شوگ  تلفغ  شوج  زا  تسه  هکنازيونشنیم  ارد  گناب  وت  تشذگب و  هلفاق 

181 *** 
هتفای نالیغم  راخ  زا  قربتسا  سدنسقوش و  يداو  رد  وت  يوک  هبعک  نادصاق 

هتفای نامرف  تسود  قشع  ناوید  زا  هک  رهنیسح  نوچ  تبحم  میلاقا  ناطلس  هتشگ 

183 *** 
یناد ادخ  رارسا  رد  يدرگ  ناهج  فورعم  هکيرود  نادناخ  نیز  نکم  لد  يا  یفراع  وت  رگا 

یناید ضیف  وچ  یمد  ینعم  هبعک  رد  ایبددرگیمن  رگ  رسیم  تروص  هبعک  فاوط 

197 *** 
يدوبن هاگآ  مرح  میرح  مناجيدوبن ز  هار  هقردب  لزا  قشع  رگ 
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يدوبن هاشنهش  هاگرد  هتسیاشیتفرگن  يریپ  نماد  قح  بلاط  رگ 
يدوبن هاش  خر  یلجت  تسمرسقشع  رثا  زا  يدبن  یسوم  روط ز  رگ 

يدوبن هاج  نینچ  راوازس  رشح  اتفیرشت  بحاص  يدشن  دمحا  هبعک ز  رگ 

يدوبن هاگرخ  همیخ و  قتت و  نیدنچنسح  رگ  هولج  يدشن  قیالخ  هاش  رگ 
يدوبن هاگرد  شیناهن ز  بذج  رگيدرکن  قوش  دوخ  يزابناج  روصنم ز 

يدوبن هآ  زا  هتخوس  شرگج  مد  رهشیر  يدشن  تقرف  مغ  زا  نیسح  ناج  رگ 
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یناتسیس یخرف 

مجنپ و نرق  لیاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  گرزب  رعاش  یناتسیس  یخرف  غولوج  نب  یلع  نسحلاوبا  ق ). 429 ه . ق - 375 ه .  ) یناتسیس یخرف 
یخرف تسا  ملسم  هچنآ  دوب و  ناتسیس  يو  نطوم  تسا . ناریا  یبدا  یخیرات  راودا  همه  رد  شیوخ و  دهع  رد  نخـس  نادمآرـس  هلمج  زا 

رب ریما  رعش  دناوخ و  ياهدیصق  ار  وا  تفر و  دوب  ریما  يادخدک  هک  دعسا  دیمع  دزن  زا  دعب  تفای و  تراهم  يرعاش  رد  بابـش  ناوفنع  رد 
دـیآ و یمرب  زین  رعاش  ددـعتم  تاراشا  زا  یـضورع  یماظن  حیرـصت  رب  هوالع  رما  نیا  تشاد و  تراهم  یقیـسوم  رد  یخرف  درک  هضرع  وا 

نایم رد  يو  نانخس  تسناریا . يارس  هدیـصق  نارعاش  نیرتهب  زا  یکی  یخرف  تسا  هدوب  نیمه  زین  نیطالـس  دزن  رد  وا  برقت  للع  زا  یکی 
تسا زاتمم  تناتم  ماکحتسا و  یناور و  یگداس و  هب  نایارس  هدیصق 
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احطب وت  رصق  درگ  تسهبعک و  وت  رصق  انامهمیاد  وت  رصق  درگ  هب  منیب  ناریاز  فاوط 
الوم نوچ  تسهداهنن  كاخ  رب  نیبج  وت  شیپ  هکیهاش  ناهج  ردنا  دنامن  اوح  مدآ و  لسن  ز 

3 *** 
ادرف دنک  کلم  وا  تمدخوا  تمدخ  درک  زورما  هک  ره 

انع نانع  دهد  ار  وا  ملاعوا  تیانع  زا  دش  یلاخ  هک  ره 
افص ردص  انم و  وا  دنسمتسمرح  وا  يارس  ارناریاز 

اهنت دوش  اهزیچ  همه  زاوا  تمدخ  دوش ز  اهنت  هک  ره 

66 *** 
رده شیوخ  راگزور  دنکن  ناگتسخبدنک  دهاوخ  تانموس  هدکتب  هک  یسک 

رگم دوب  هدوب  يور  نیزا  مه  وا  باتشتفاتش  تانم  ندرک  هبتب  یمه  کلم 
رزآ نامز  نآ  يارآ  تب  دربتسد  زدندوب  تب  هس  هکم  رد  يزع  تال و  تانم و 

رظن يادخ  زا  دوب  ودب  هک  یسک  نآ  زجدندیتسرپ  تب  هس  ره  نآ  یمه  ناهج  همه 
رپس ياپ  هبعک  شیپ  ناتس  دوب  هدنکفزورنآ  ار  ود  ره  تسکشب و  ربمیپ  ناز  ود 

روشک نآ  زا  دنتخادنا  رگد  يروشک  هبدندیدزدب  نارفاک  نایم  ار ز  تانم 
رفاک زج  تفرن  تسشنن و  نیمز  نآ  ربزاب  مدآ  راگزور  زک  یهاگیاج  هب 

67 *** 
رفن رفن ز  هر  هب  یتشگن  هتسسگ  یمهجح  هب  تانموس  هب  يدندش  هک  نارفاک  ز 

رس رب  ناشکاخ  هک  نیا  تسنخس  هدهیب  هچنانمش  یمه  ار  گنس  نآ  دنناوخ  يادخ 
رورپ نید  رایرهش  نآ  دنکرب  ياج  زار  تب  ناک  دوب  هدرک  نانچ  مکح  يادخ 
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ربمه درب  یمه  ام  اب  کنیا  دنکبدرب و  زاب  هکم  هب  ار  وا  رم  هک  تین  نادب 

رذآ دنکف  رد  هناختب  هب  شیوخ  تسد  هبتشادرب  رز  لام و  اجنآ و  زا  دنکب  تبوچ 
رواد دزیا  تساوخ ز  یمه  ود  نیا  هشیمهدوب  تجاح  ود  ناهج  ردنا  ار  ناگیادخ 

رجح هب  دهد  رب  هسوب  دنک و  جح  هک  رگددنکب  ناودنه  جح  هگیاج  هک  یکی 
رمش هدرک  گرزب  يادخ  نوعب  رگددرک  لصاح  گرزب  دارم  ود  نآ  زا  یکی 

رمث باوث و  کلم  دیایب  هدرک  هچنادبدوبن  راک  درخ  هناختب  ندرک  بارخ 

83 *** 
رانک ردنا  وت  ياپ  ار  تتب  شیاسآ  تقووت  قوشعم  فک  رب  وت  یم  ندروخیم  هاگ 

رابت لها و  اب  هکم  رد  ار  وت  رم  منیبب  اترید  داب  یناگدنز  وت  تمدخ  رد  ارم  رم 

222 *** 
مارحلا تیب  زا  سک  ورسخ  يا  دسانشن  وت  رصقبش  زور و  ترصق  درگ  لیاس  فوط  ناوارف  زا 

ماب راوید و  دنک  نیرز  ار  هناخ  وت  لیاسداع  دادش  نوچ  وت  رانید  ات ز  دیاین  سب 

224 *** 
مزمز دمآ  دیدپ  لیعامس  ياپ  زارادیدپ  تشگ  وت  تلود  وا  تکرب  زا 

من دوب  رادیدپ  رابنارگ  ربا  ردرادیدپ  دوب  یهب  زور  وا  هرهچ  رد 

226 *** 
مارح هداب  وچ  وا  شیپ  رد  نداهن  مردلالح  بآ  وچ  وا  کیدزن  ندیرخ  انث 

مالسالا ۀبعک  وچ  ار  ابدا  وا  يارسصالخالا  ةروس  وچ  ار  ارعش  وا  حیدم 
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ار مزمز  هاچ ، ره  رب  ناویح و  ياهمشچ ، ره  رب  وچار  مدآ  نادنزرف  تسلضف  ناهج  رب  ات  یمه 
ار محلم  ار و  ابید  سابرک  رب  يدلخ و  رب  وچار  مرخ  زورون  یهب  دشاب  نازخ  رب  ات  یمه 

405 *** 
درک رالاس  ناهج  رب  دیزگرب و  ار  وا  دزیاناهج  ناگرزب  عمج  زا  هکنآ  جاجح  هجاوخ 

داب جاتحم  شرتهک  رتهک  هب  رتهم  نیرتربداب  جاجح  ياهجاوخ  ره  هجاوخ  هنادواج 
تسرگتمدخ بجاح و  شدیع  هک  يزورون  تنیاتسردنا  شیپ  ار  زورون  نایجاح  نوچمه  دیع 

تسرکاچ دصیس  دیع  نوچ  ار  زورون  رکاچتسین  راک  سب  دنک  تمدخ  ار  زورون  رگا  دیع 
تسردنا زورون  هب  يراب  مه  زورون  تنیزدوب  ناشیورد  کلم  لام و  تنیز ز  ار  دیع 

تسرهوگ نارازه  یگرب  ره  هب  ار  وا  تخرد  ربتستروص  نارازه  یماگ  ره  هب  ار  وا  نیمز  رب 
تسربنسیس لبنس و  رپ  وزا  غاب  ياهزرمتسنسوس  رپ  هلال و  رپ  وزا  هوک  ياهغیت 

تسربنع ياههدوت  نوچ  زا و  گیر  ياهلتتسدسب  ياههتخت  نوچ  زا و  گنس  ياههراپ 
تسرویز رپ  وزا  غار  تستنیز و  رپ  زا و  غابتستبعل  رپ  زا و  تشد  تستروص و  رپ  زا و  هوک 
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تسرگید تشهب  دیس  هجاوخ  ناتسوبسایق  زک  دنامن  دنام ، ار  هجاوخ  ناتسوب 
تسروخ ردنا  ار  هجاوخ  نیاک  ناتسوب  نویامه  نیزدروخرب  ات  يوق  نت  داب و  زبسرس  ار  هجاوخ 

داب جاتحم  شرتهک  رتهک  هب  رتهم  نیرتربداب  جاجح  ياهجاوخ  ره  هجاوخ  هنادواج 
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ورسخ رصان 

بقلم و يزورم ، یخلب  ینایدابق  ثراح  نبا  ورسخ  رـصان  میکح  ق ) 481 ه . ق - 394 ه .  ) یخلب ینایدابق  ثراح  نبا  ورسخ  رـصان  میکح 
، اناوت ياهدنسیون  دنمجرا ، يرعاش  تسا ، یسراف  نابز  ردقنارگ  يارـس  هدیـصق  عبط و  يوق  نارعاش  زا  نیعموبا  هینک  تجح و  هب  صلختم 

. تسا ناسارخ  نیمزرس  تجح  تسد و  هریچ  یغلبم  عاجش ، يدرگناهج  رکفتم ، یفوسلیف 
هسدنه یقیسوم و  یغیط و  امثرا  لحن و  للم و  نانوی و  مکح  هفسلف ، لیبق  زا  رصع  نآ  لوادتم  ياهـشناد  تشاد . رطاخ  هب  اپارـس  ار  نآرق 

هب وا  یگتفیـش  تسنادیم . ار  هریغ  هرظاـنم و  تباـطخ و  یـشاقن و  نف  ینید و  یبدا ، موـلع  نداـعم و  ملع  بط و  موـجن و  ملع  سدـیلقا و 
رد هدایپ  دوخ  تشاد و  هارمه  باتک  زا  هدرک  راب  يرتش  رـصم  زاـجح و  هب  هلاـس  تفه  رفـس  رد  هک  دوب  ناـنچ  باـتک  هعلاـطم  نتخومآ و 

. دیودیم نآ  بقع 
: هب ناوتیم  ورسخ  رصان  راثآ  زا 

قیمع و دنلب و  راکفا  غیلب و  حیصف و  راعشا  زا  ياهنیجنگ  هک  وا  راعشا  ناوید  - 1
. تسا یسراف  نابز  نیریش  تاریبعت  تاحالطصا و  تابیکرت و 

( همان تداعس  همان و  یئانشور   ) کچوک يونثمود  2 و 3 -
همانرفس - 4

( تسا یفسلف  رثا  کی   ) نیرفاسملاداز - 5
نید هجو  - 6
نیتمکحلا عماج  - 7

. دومن هراشا  شیاهر ، شیاشگ و  ناوخالا و  ناوخ  هلاسر  ود  8 و 9 -
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تسارای هن  دنزرف و  هن  تسا و  لیدع  هن  ار  واکنآ  يوس  هب  تعاط  دیاب و  درخ  ترای ز 
تسا رازه  دُزم  زا  دنک  رد  مرح  ار  ناکيزامن  كاریا  رسپ ، يا  يآ ، مرح  ردنا 

؟ تسا راک  هچ  تنالیغم  گیر و  هیداب و  ابتسوت  رد  هب  اجنیا  مه  هک  ار  مرح  سانشب 
تسا رایع  ّرز  زا  رتكاپ  شنخس  اریززگره  تجح  نخس  دشابن  شیب  مک 

تسا راب  شغاب و  ناک  ّيرز  دوش  شیب  مکدریگن  شیب  مک  دمآ  رایع  هب  نوچ  ّرز 

152 *** 
دناارو دنعیضو و  هلمج  افص  هب  رگیدمدقم  دنفیرش و  بارحم  وچ  هک  اهنآ 
دناامکح هلبق ي  تمکح  هر  هب  ناشیودنناهج  نامیکح  نامیرک و  جاّجح و 

دناافص دنانکر و  هبعک  لَثَم  ِهب  ناشیوتسا  باتک  تاّیفخ  ملع  فرش و  هبعک ي 
دنااحلص زک  یهُرُگ  حالص  هب  ایوگتسا  ینابز  دنت  یکی  میلقا  ره  هب  ناشیز 

231 *** 
رودم خرچ  نیا  ترب  زا  یمز و  رب  وت  ، رسارس هتشگ  ناهج  ملع و  یسب  هدناوخ  يا 
؟ رمضم شناد  زا  یتفای  دوخ  هرهب  نوچوت  يز  دراد  رطخ  هچ  رودم  خرچ  نیا 

روخرب شناد  معن  زا  ناج  هب  دنچ  کی  ؟ ایند تمعن  زا  يروخرب  نت  هب  وت  یک  ات 
رض تعفنم و  هزم  دسانش  رادیبباوخ  رد  مدرم  دروخ  هچ  ره  دوب  دوس  یب 

؟ رِّبغم يوگ  نیا  رب  تسا  هدنار  هچ  راداد  ؟ بکاوک خرچ و  زا  دراد  ربخ  هچ  هتفخ 
رت یهگ  کشخ و  یهگ  هریت  هگ  نشور و  هگزبس  هریاد  نآ  دنیب و  هیس  كاخ  نیا 

روخرد دیآ و  وکن  كاخ  نامه  كاخ  ابدیآرب  كاخ  زک  دناد  نآ  همه  تمعن 
رِّیطم رعَش  اب  نوطالقس  هّبج  ابوا  اب  دزیمایب  هک  وکین  تروص  اب 

رش یگنسرگ  همه  ریخ و  درمش  يریستنحم  دراد  یگنسرگ  یگنشت و  اب 
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ردیا سک  دندنامن  تنارای  هک ز  رگنب  ، لاس لهچ  هتفخ  يا  شوخ ، باوخ  زا  وش  رادیب 
رتمک هدنا  تسا  رتشیب  وت  شزیمآمئاهب  تسا  هتشگ  وت  زابنا  روخ  باوخ و  زا 

رواد دزیا  نادب  وت  رب  دهنن  تنمدنکیرش  وت  اب  نادب  تناروتس  هک  يزیچ 
رصیق درآ  تسد  هب  هکنآ  دوب  کلم  هنشدنروخب  ناروتس  هکنآ  دوبن  تمعن 

رخ زا  تدناد  ادج  هاگنآ  درخ  درمیسانشب  تمعن  يرآ و  تسد  هب  کلم  رگ 
ردنکس کلم  اب  دش  ردنکس  هک  نانوچنامیلس  نامیلس و  کلم  دش  هک  شیدنب 

ّرتبم كالما  هدرم و  نآ  هدرم و  نیاکلم  نادب  کلم  نیا  زا  تسا  قرف  هچ  زورما 
ربارب تسا  هتشذگ  هودنا و  هدمآ  اناناد  رب  يداش  هچ  هودنا  هچ  هتشذگب 

رس رسپ  دَُّرب ز  هک  میهارب  مزع  ناونابرق  میهارب و ز  لاح  زا  نک  هشیدنا 
رگتب رزآ  رب  سک  ره  يدنک  نیرفنترکف  رزآ  یسک ز  مزع  نیا  يدرک  رگ 
رتوکن زورما  دوخ  لاح  زا  نک  هشیدنااجکی  ناتسم  اب  نیشنم  ياهن  تسم  رگ 
رشحم هب  تسا  مادک  وت  عیفش  هک  رگنبتیص  درک و  نآرق  هب  دزیا  وت  ماجنا 

؟ رگورگ شیپ  دسر  دایرف  هچ  تادرفیصاع  لهاج و  دوب  زورما  وت  دنزرق 
؟ رب دهد  هچ  شتآ  زجب  ناشیا  يدونشخاسرت  ردام  دوب  ریگ  ردپ  ترگ  ای 

روآ قح  زاغآ و  قح  شیدنا و  قح  يوگ و  قحقح  زجب  دومرفن  دنوادخ  هک  یناد 

رد تدوش  هداشگ  یسانشهار و  اتنک  دوخ  ربهر  نآرق  رادرب و  لد  زا  لفق 
ّریحم هارمگ و  مدوب  یسب  وت  نوچ  نمكاریز  مراد  بجع  هن  یباین  هار  رو 
ربغا زکرم  رب  ردام  ارم  داهنبراچ  دون و  دصیس و  سپ  ترجه  هتشذگب ز 

رطقم بآ  زو  دیاز  هیس  كاخ  زکیتابن  دننام  شناد  یب  هدنلاب 
رپ یب  کغرم  نوچ  مدوب  یمه  دنچ  کیيروتس  هب  مدیسرب  یتابن  لاح  زا 

ردکم مسج  نیا  رد  تفای  هر  هقطان  نوچدمآ  یمدرم  رثا  مراهچ  لاح  رد 
رو نخس  سفن  ارم  تشگ  درخ  نایوجود  لهچ و  نم  رب  دبنگ  زا  دش  هدومیپ 

رتفد دناوخرب ز  مدینشب و  اناد  زادیلاوم  مایا و  شدرگ  کلف و  مسر 
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: رتهب دیاب  یسک  قلخ  همهز   » متفگار دوخ  نت  رتهب  سک  ره  زا  متفای  نوچ 
رهوج توقای ز  وچ  راجشا و  لخن ز  نوچمئاهب  رتشا ز  وچ  ناغرم و  زاب ز  نوچ 

« رتخا دیشروخ ز  مدرم و  نت  لد ز  نوچاهانب  هبعک ز  وچ  بتَک و  زا  ناقرف  نوچ 
رکفم رکفم ز  سفن  نیا  دش  هدنسرترکفت  هب  ناج  ارم  تشگ  یمغ  هشیدنا  ز 

ربهر رواد  ناهج  راتخم  هر  متسجیفینح  لوق  زو  کلام  یعفاش و  زا 
ربرب يوس  نآ  ارم  دناوخ  نتخ  يوس  نیاتراشا  درک  رگد  هار  یکی  هب  کی  ره 

رک نآ  دش  روک  نیا  دندیچیپب ، زجع  ردمکحم  تیآ  متساوخ و  ارچ  نوچ و  نوچ 
« رب زا  نم  تسد  دب   » هک تفگ  نآرق  هب  دزیاکتعیب  تیآ  نآرق  مدناوخب ز  زور  کی 

رذوب وچ  ناملس و  وچ  دادقم و  رفعج و  نوچدندرک  تعیب  رجش  ریز  رد  هک  موق  نآ 
»؟ رضحم تعیب و  نآ  میوج و  اجک  تسد  نآ  ، تسا هنوگچ  تسد  رجش و  نآ  نونک   » هک متفگ 

ّرتسم تسد  نآ  دش  هدنکارپ  عمج  ناکتسد  نآ  هن  دنام و  رجش  هن  اجنآ   » هک دنتفگ 
رِّیخم قلخ  زا  تعیب و  نادب  صوصخمیتشهب  دنلوسر و  نارای  همه  اهنآ 

رونم تسا و  جارس  تسا و  ریذن  ریشبدمحا و  هک  تسادیپ  رد  نآرق  هب   » هک متفگ 
رفاک هماک  رب  دزیا  شدنک  نشورار  وا  رفاک  نهد  هب  نتشک  دهاوخ  رو 

ربکا رواد  ناهج  لوق  دوبن  قح  زج  ؟ موق نآ  زا  تسا  هدنامن  زورما  هک  تسا  نوچ 
؟ رخؤم داد  دوبن  مدقم  وچمه  اتنادزی  تعیب  اجک  میریگ و  هک  تسد  ام 

»؟ رطضم ربمغیپ و  میئارچ ز  مورحم  ؟ تقو نادب  میدازن  میدرک  هچ  مرج  ام 
ربنچ وچ  دیّمخب  تقو  ان  هب  ورس  نیوتلاهج  درد  زا  دش  درز  لک  وچ  میور 

رِّصحم تسا  نیا  ملاع  رد  مدرم  ربتساروتس  تسا و  تابن  تسا و  كاخ  هک  هشیدنا  ز 
ردکم رهد  مه  نم و  مرهد  هخسن  مهنم  نت  ناج و  نیا  دنا  صوصخم  هک  زورما 

رز نوچ  شناد  هوک و ز و  لثم  هب  مه  ایيوب  نوچ  شناد  کشم و ز و  لثم  هب  اناد 
رِّوزم کشم  دوش  گنس و  دوش  ردق  یبگنس  زو  ددرگ  ادج  کشم  زا  رزو  يوب  نوچ 

ّربخم جرد  نآ  زا  مسرپ  يربخ  مزیخ  ؟ سپ نازا  کشم  زا  دوش  رد  اجک  رز  نیا 
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رظنم نشلگ و  زن  دمآ و  دای  مناخ  زنمتفرگ  شیپ  رفس  ياج و  زا  متساخرب 
رسکی همه  يربع  یمور و ز  يدنس و  زوكرت  زو  يدنه  زو  يزات  یسراپ و  زا 

رم یب  مدیسرپ  تجاح و  نیا  متساوخ  رديرهد  یباص و  يونام و  یفسلف و  زو 
رداچ همیخ و  ماهتخاس  یسب  ربا  زونیلاب  رتسب و  ماهتخاس  یسب  گنس  زا 

رکیپ ود  رترب ز  یهوک  رس  هب  یهاگیهام  هشوگ  مه  هدش  یبیشن  هب  یهاگ 
رگخا وچ  كاخ  ورد  هک  یناهج  هب  یهاگرمرم  وچ  بآ  ورد  هک  ینیمز  هب  یهاگ 

رج یهگ  يوج و  یهگ  گیر و  یهگ  هوک و  هگهار  یب  نتفر  هگ  الاب  هگ  ایرد  هگ 
رتسا هدننام  ردنا  تشپ  هب  راب  هگنابرتش  دننام  رب  ندرگ  هب  لبح  هگ 

رب نادب  رحب  نیا  زا  متشگ  یمه  هدنیوجرهش  نادب  رهش  نیا  زا  متفر  یمه  هدنسرپ 

« رّرقم مالسا  دش  ریشمش  هب  هک  اریزتسا  لقع  هب  هن  تعیرش  عوضوم   » هک دنتفگ 
؟ ّربجم لقع  دوشن  ات  دوشن  بجاونیناجم  لافطا و  رب  هچ  زا  زامن   » هک متفگ 

رِّهشم دیلقت  هب  قح  دشن  هک  اریزمتفهنن  تجح  متفریذپن و  دیلقت 
رسیم بعص  دوش و  ناسآ  يراوشدتمحر  رد  دیاشگب  دهاوخب  وچ  دزیا 

رخسم كالفا  دب ، هدنب  کلف  مارجاار  ناک  يرهش  رد  هب  مدیسرب  يزور 
رجشم كاخ  همه و  درمز  راویدلگ  زا  رپ  ورس و  زا  رپ  غاب  همه  هک  يرهش 

رثوک هدننام  یفاص  لسع  شبآابید  هدننام  همه  شّقنم  شارحص 
ربونص لقع  زا  زج  تسین  ورد  هک  یغابیلانم  لضف  زا  زج  تسین  ورد  هک  يرهش 

رن هتفاب  هن  هدام و  هتفات  هننامیکح  دنشوپ  ابید  ورد  هک  يرهش 
« رذگم لزنم  نیز  تجاح و  بلطب  اجنیا  » تفگ مدرخ  مدیسرب  اجنآ  نم  هک  يرهش 

رهوگ هب  تناک  دش  هک  هدنا  ربم   » اتفگدوخ نخس  متفگب  شنابرد و  رب  متفر 
رِّهطم بآ  مه  هیامنارگ و  ّرد  مهیناعم  كاخ  نیا  رد  تسا  نیعم  يایرد 

« ربلد رکیپ  زا  رپ  تسا  تشهب  هک  لبالیلاع  رتخا  زا  رپ  تسا  نیرب  خرچ  نیا 
رّکش وچ  ظفل  زا  ینعم و  اب  نتفگ  زامدینشب  نوچ  نیا  مدرب  نامگ  شناوضر 
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رمحا هنوگ  نیو  نت  یتشرد  هب  رگنمتسا  دنژن  تسا و  فیعض  سفن  ارم   » هک متفگ 
« رکنم مشوینن  مشیدنین و  درد  زوناهرب  تجح و  یب  زگره  مروخن  وراد 

« رسفم حورشم و  تلع  نآ  نکب  نم  ربمبیبط  ياجنیا  نم  هک  هدناربم   » اتفگ
ربدم لصا  تسه  هک  ریبدت  تلع  زوهاگنآ  مدیسرپب  شرخآ  لوا و  زا 

ردقم ریدقت  مدیسرپ و  رداق  زوتروص  تعنص و  زو  مدیسرپب  سنج  زو 
؟ رگید يود  رب  یکی  میدقت  دیاش  نوچمیاد  رگید  زا  کی  تسین  ادج  ود  ره  نیاک 

؟ رونا ملظم  دوب و  نوچ  ینغ  جاتحموا  ببس  شبنج  شبنج و  نیا  عناص  وا 
رّمخم رمخ  مد و  میرحت  تلع  زوفلاخم  تلاسر  نالوسر و  لاح  زو 

؟ رّرقم تشگ  ببس  هچ  زا  زامن  جنپ  نیاکتعیرش  ناکرا  زا  مدیسرپب  هاگناو 
رّودم رز  مرد و  تاکز  لاح  زولاس  زا  مهن  هام  شدومرف  هک  هزور  زو 

؟ رِّشعم هچ  زا  نآ  دش و  سّمخم  هچ  زا  نیابآ  دنهد  هک  ینیمز  رشُع  یف و  سمخ  زو 
؟ رهاوخ یمین  یکی و  ردارب  دُرب  نوچتسه  ورد  هک  توافت  ثاریم و  تلع  زو 
؟ رگمتس جنر  یب  دهاز و  یمغ  تسا  نوچ  » متفگ مدیسرپب و  قازرا  تمسق  زو 

؟ ردام لولعم ز  دیاز و  یمه  فوفکمزاب  يرگد  نآ  دیز و  نوچ  يوق  انیب و 
! روخمغ رفاک  رگد  ناداش و  رفاک  کی  ! جنر یب  دهاز  رگد  روجنر و  دهاز  کی 

ربخم هب  هدید  زا  درخ  ددرگن  دنسرخنکیلو  داد ، همه  هک  زج  دنکن  دزیا 
رجنخ یجنهایب  وت  مهاوخ  تجح  رونیا  تسا  بش  هک  یئوگ  منیب و  یمه  هزور  نم 

رّرحم گنس  شدنک  ترایز  هک  سک  رهتسا  فیرش  گنس  یکی  ياج  نالف  هب   » یئوگ
« رزآ يوت  تقیقح  هب  سپ  ارم  زورمایگنس  هب  وت  ارم و  دناوخ  منص  هب  رزآ 

رب نآ  رب  تسد و  نآ  رب  زور  ره  تمحر  دصدزرب  هب  تسد  نیا  نم  شمتفگب  هک  اناد 
« رب تبل  هب  مکحم  يرهم  مهنب  نکیلناهرب  تجح و  اب  يرواد  مهدب   » اتفگ

رورنه درم  نم  تبرش  یندروخربشدرک و  رضاح  اوگ  ود  سفنا  قافآ و ز  ز 
رّوزم داد  یمه  جیردت  هب  زور  رهوراد  هگنآ و  درکب  رهم  مدش و  یضار 
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رفعزم راسخر  دش  رفصعم  دنناممنابز  داشگب  دش  لیاز  تلع  نوچ 
رهزا رتخا  زا  رپ  داد  ارم  جرب  کیرادناهج  دروآ  کلف  رب  ارم  كاخ  زا 

ربنع وچ  زورما  متسه  مدب ، كاخ  نوچتوقای  وچ  زورما  متسه  مدب ، گنس  نوچ 

رمثم هیاس  رپ  یلاع  رجش  ریزتعیب  هب  داد  یبن  تسد  فک  هب  متسد 
؟ رفنضغ وچمه  دوش  هک  يدینشب  هبور  ؟ شتآ زا  دیا  نورب  هک  يدینشب  ایرد 

؟ ّریغم زین  وشن  عیابط  تسد  زکگنس  زا  توقای  دنک  هک  دناوت  دیشروخ 
رونا دوش  يرات  ملاع  نیا  يو  رون  زکسک  نآ  نم  دیشروخ  کنیا و  منم  توقای 

رکاچ نوطالفا  هک ش  تسا  یلیلخ   » هک میوگرعش  نیا  رد  شمیوگن  مان  یمه  کشر  زا 
« رّوصم تسا و  لاثم  ملِع  مکح و  زک  لبدنوادخ  دّیؤم ز  تسا و  بیبط  داتسا 

رگنل دشاب  وک  یتشک  نآ  رب  دابآشنابرد  دشاب  يو  هک  رهش  نآ  رب  دابآ 
، رّطسم تسا  يرثن  هک  وت  رب  ار  تمکح  يا  ، نازیم وت  جنس  نخس  مظن  ار  ینعم  يا 

رکسعم وت  لضف  رد  رب  هدز  ملع  يا  ، وت بطخ  ردنا  هدز  فص  بدا  لیخ  يا 
رّمقم درو  کی  وچ  هدنیاپ  هدنیوپیمالس و  عاوطم  هدنب  نم  هک ز  مهاوخ 

رتخا وچ  دیشروخ و  وچ  هدنشخر  هدنباتعیابط و  كالفا و  وچ  هدنیاب  هدنیاز و 
رهبع نسوس و  رب  هدیزو ز  داب  نوچداشمش  سگرن و  رب  هدیکچ ز  هرطق  نوچ 

رّسفم حورشم و  نادنمدرخ  ظفل  نوچزیگنا  لد  عوبطم و  نایوروکن  لصو  نوچ 
رطعم کشم  نوچ  دیآ  ورف  هوک  زکزورون  هب  ربا  نوچ  تمعن  هدیافرپ و 

رضخا دبنگ  نوچ  هتسارایب  ّیلاعمیرم و  یسیع  مد  وچ  كرابم  یفاو و 
رّمعم رهد  ودب  هک  نآ  گرزب  مان  ابرومعم  هناخ  مکح و  ملع و  نزاخ  يز 

رسفا همه  ملاع  رس  رب  رشب و  رخفیئادخ  لابقا  رد  دعس و  علاط  يز 
ردیح وچ  برح  رد  ربمغیپ و  وچ  ردص  ردشیوخ  ردپ  دج و  هشوگ  رگج  دننام و 

ربنعم هلمج  نیمز  كاخ  وا  بکرم  زورِّمقم  رهد  وا  تعلط  زا  شبکرم  رب 
ربزا بوقعی  وبا  دناوخرب  سلجم  ردیمالس  فصو  نیا  رب  دنوادخ  مان  رب 
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رف درخ و  هیامو ي  نم  بیبط  داتسادازآ و  تسا  هدرک  ارم  هک  سک  نآ  رب  هاگناو 
رخفم رخفم  یمدرم و  هدیاف  ياتمکح  لد  لضف و  نت  ملع و  تروص  يا 

رفصا هنوگ  اب  رغال  دبلاک  نیانیمشپ  هماج  نیا  رب  هداتسا  وت  شیپ  رد 
ربمیپ كاخ  رب  دوسالارجح و  رب  نوچمداهنن  بل  رب  وت  تسد  زجب  هک  اقح 

رواجم هبعک  رد  هب  متسشن  لاس  ششكرابم  لوثممَِرب  مدوبب  لاس  شش 
ربحم رتفد و  ملق و  مراد  وت  رکش  ردهاگیب  هگ و  نم  میزب  ات  موب  هک  اج  ره 

رعرع هب  غاب  نوچ  هتسارآ  وت  هب  ترضحداب  یمه  تسا  ناون  داب  زا  رعرع  ات 

255 *** 
سوساج بناج  ره  هب  هتفر  ار  وت  هشیدنا  زسومان  هب  قلخ  لد  هدرک  دوخ  هتسب  يا 

؟ سوسحم هب  وت  نامگ  یفن  نیقی  تسین  نوچ  ، تسا دوس  هچ  لوقعم  هب  وت  نیقی  تابثا 
! سومطم همشچ  رد  یئوج  ناوَیح  بآ  ؟ تقیقح قح و  زا  یئوگ  نخس  دنچ  ات 

سوقان ناهنپ  نزم  تسا  رید  وت  ياج  رونامیا  ادیپ  نکم  تسا  رفک  وت  يار  رگ 
، سوواط وچ  فصو  رد  یگنر  همه  هکنآ  يو  ، هابور وچ  لعف  رد  یقزر  همه  هکنآ  يا 

؟ سوط يوس  هکم  زو  هکم ، يوس  سوط  زاترایز  هب  جح  یپ  رخآ ز  يور  یک  ات 
سوطرط هچ  سوط و  هچ  هبعک و  هچ  هکم و  هچتسود  يا  سپ  دوصقم ، تلع  ناکز  تسین  نوچ 

289 *** 
لیق نتفگ  لاق و  لاق  رب  همهلیوط  رمع  هریخ  هدرب  رسب  يا 

لیعمسا زا  دعس  دعسا و  زا  رفعجدرک  تیاور  نیا  هک  يرآ  ربخ 
لیباه شرتهک  لیباق و  هِمار  مدآ  رم  ود  دوب  رسپ  هک 

لیباق دسح  نیدب  شتشکب  اتدیزگب  ام  يادخ  ار  نیهک  رم 
لیوطت نیا  نگفب  نآ و  يامنب  ؟ تسیچ هدیاف  عفن و  هصق  نیا  ردنا 
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لیبن بوخ و  تخس و  هصق  نیا  تسینتسا  هصق  نخس  نیز  وت  دارم  رگ 

؟ لیمج ِنا  هنیَُثب و  ثیدح  ایبابر  دعد و  ثیدح  یهاوخن  نوچ 
لیلد رایب  نگف  وس  کی  مشخهدب  هداد  تسا ، رتشوخ  نیزا  ناک 

لیب باذع و  رد  دیواج  هدنامیلیباق  رای  وت  ینادن  رو 
لیزنت رسب  رس  دنمدرخ  ياتسا  لثم  رپ  هک  تیهاگآ  تسین 

لیصفت هدب  ار  لیفلا  ةروس  ؟ بارخ درک  تساوخ  هک  یمار  هبعک 
لیپ نوعلم  قیرط  رب  يوربتسیکرب  لثم  نیا  هک  ینادن  رگ 

لیوأت یب  هاک  ریز  رد  بآرگم  لقع  يوس  لیزنت  تسین 
لیبس ملع  يوس  هب  یباین  نوچینادان  هاچ  هب  یتفا  ردنا 

؟ لیّجس دنز  یک  شیوخ  رس  ربینادان  هب  رگم  مدرم  چیه 
؟» لیئاکیم لیئربج و  يودعمنم   » تفگ هک  ياهدید  سک  چیه 

؟ لیقع تخورف  یشناد  یب  هب  زجربمغیپ  يارس  یئوگ  هچ  ای 
لیقث تشز و  تخس  تسا  يراب  لهجکنادب  لهج و  شیوخ  تشپ  زا  نگفب 

؟ لیم وچ  دق  دوس و  هچ  نشور  يورنک  نشور  دنلب و  تمه  لد و 
لیبنز یهت  زا  دیانرب  زیچ  ؟ تفگ یناد  هچ  یتخوماین  نوچ 

لیلخ فرص  هدناوخن ، نادعس  وحنبیدا  شیپ  نآرق و  رب  زا  يدرک 
لیلقت رب  رازه  دص  ياهتفگ  « انث دح  لاق  لاق   » یهگناو

لیلق ریثک و  تتسین  یهگآاه  لکشم  نوچ ز  تنیا ؟ راک  هب  هچ 
لین هب  دوبک  بلس  يدرک  هچ  رگیجاح  ياهن  جح  هب  یتفرن  ات 

لیعمسا هچ  حلاص و  هچ  ماننک  هتشیرف  لمع  ملع و  هب  نت 
لیوط هماج  تسا و  هتوک  تتماقتسین  تنان  تسه و  هکرس  هرت و 

لیدنق رد  تسین  چیه  تنغورکیلو  وت  اب  تسه  لیدنق  بآ و 
لیم هب  لیم  تسج  تدیابب  وزدیآ  شیپ  درم  تنوچ  مرجال 
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لیئارزع درک  تیبیبط  نوچلهج  تلع  تشگنلیاز  وت  زا 
لیلذ راوخ و  ریقح و  ینامن  اتتبحص  نکم  سک  راسکبس  اب 

لیدع تدَُوب  کبس  نوچ  رسپ ، يایتفا  دورف  تلمحم  رتسا و  ز 
لیپشن ورب  اخس  تسا و  یهامانث  هک  اخس  رب  زیچ  نیزگم 

لیخب چیا  دباین  تنج  يوبیخس  چیا  دنیبن  خزود  دود 
لیجعت نکم  اهراک  همه  ردملع  نتسج  نید و  راک  رد  هک  زج 

لیبس تنابز  اجه  رب  دوب  ایتنت  فقو  مارح  رب  دوب  نوچ 
لیکو میدن و  نیعل  وید  هک  زجدوبن  ار  وت  رم  رمع  همه  هب 

؟ لیلج ریم  ياضر  یئوج  دنچتسین  یضار  چیه  وت  زا  لالجلاوذ 
؟ لیضفت نت  ود  نیا  رب  يراد  هچ  وتار  اسرت  دوهج و  یهوکنب 

لیجنا هچ  ار و  وت  ناقرف  هچ  سپتسیچ  نآرق  لضف  هک  ینادن  نوچ 
لیسم لوهم  زا  زیخرب  زیخدرک ، وت  دصق  زارف  زا  گرم  لیس 
لیصا يار  هب  یکی  رگنب  کین  ؟ ار هار  ياهشوت  چیه  ياهدرک 

لیهم بیثک  ار  هوک  وا  لوهدنک  هک  ار  زور  لوه  نآ  رگنب 
لیدبت ار  يادخ  يهدیزگ  رمینکن  را  تکین  هب  دش  لدب  دب 

لیدب وت  زا  دنام  دنپ  تمکحاخس و  يرب و  نید  ملع  ناهج  زو 
لیزج ظفل  بوخ و  ینعم  رپراد ز  تجح  لیدب  تجح  رعش 

307 *** 
میحر يادخ  تمحر  زا  رکاشمیظعت  اب  دندمآ  نایجاح 

میلا باذع  خزود و  زا  هتسَرزاجح  يالب  تنحم و  زا  هتسج 
میعنت زا  هرمع  کیّبل  هدزتافرع  زا  هّکم  يوس  هدمآ 

میلس هناخ  يوس  هب  هتشگزابمامت  هرمع  هدرک  ّجح و  هتفای 
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میلگ ّدح  نورب ز  مدرک  ياپلابقتسا  هب  یتعاس  مدش  نم 
میرک زیزع و  صلخم و  یتسوددوب  هلفاق  نایم  رد  ارم  رم 

میب هب  جنر و  هب  ندرکرفس  نیزیتسر  نوچ  هک  وگب   » ار وا  متفگ 
میدن تسا  تمادن  ار  مترکفدیواج  ماهدنامزاب  وت  ات ز 

میلقا نیا  ردنا  تسین  سک  وت  نوچجح  يدرک  هکنادب  متشگ  داش 
: میرح راوگرزب  نآ  تمرحياهتشاد  هنوگچ  ات  وگ  زاب 

؟ میرحت نآ  ردنا  يدرک  تین  هچمارحا  تفرگ  یتساوخ  یمه  نوچ 
»؟ میدق راگدرک  نودام  هچ  رهيدب  هدرک  مارح  دوخ  رب  هلمج 

میظعت رس  زا  ملع و  رس  زاکیّبل  يدز   » شمتفگ ین »  » تفگ
»؟ میلک داد  هکنانچ  يداد  زابباوج  ّقح و ، يادن  يدینشیم 

میدقت یتفای  ّيداتسیاتافرع و  رد  وچ   » شمتفگ ین »  » تفگ
»؟ میسن دیسر  تفرعم  زا  وت  هبشیوخرکنم  ّيدش و  قح  فراع 

میتی ریسی و  یپ  زا  دنفسوگیتشُکیم  وچ   » شمتفگ ین »  » تفگ
»؟ میئل موش  سفن  نابرق  لتقيدرک و  لوا و  يدید  دوخ  برق 

میقر فهک و  لها  وچمه  مرح  ردیتفریم  وچ   » شمتفگ ین »  » تفگ
»؟ میحج باذع  تقرف و  مغ  زويدوب  دوخ  سفن  ّرش  زا  نمیا 

میجر وید  هب  یتخادنا  یمهرامج  گنس  وچ   » شمتفگ ین »  » تفگ

»؟ میمذ ياهلعف  تاداع و  همهرسکی  نورب  یتخادنا  دوخ  زا 
میهاربا ماقم  رب  علطموت  یتشگ  وچ   » شمتفگ  » ین  » تفگ

»؟ میلست قح  هب  ار  شیوخ  یشیوخنیقی  داقتعا و  قدص و  زا  يدرک 
میلظ وچ  هلوره  هب  يدیود  هکفاوط  تقو  هب   » شمتفگ ین »  » تفگ

»؟ میظع شرع  درگ  هب  يدرک  دایناتکئالم  همه  فاوط  زا 
میسقت رب  هورم  يوس  افص  زایعس  يدرک  وچ   » شمتفگ ین »  » تفگ
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»؟ میعن میحج و  زا  غراف  تلد  دشنینوک  دوخ  يافص  ردنا  يدید 
میر لد  رب  هبعک  رجه  زا  هدنامزاب  یتشگ  وچ   » شمتفگ ین »  » تفگ
»؟ میمر هتشگ  هک  نونک  ینانچمهار  دوخ  رم  روگ  هب  اجنآ  يدرک 

« میقس حیحص و  ماهتسنادن  نموت  یتفگ  هچ  ره  باب  نیا  زا   » تفگ
میقم وحم  ماقم  رد  يدشنجح  يدرکن  سپ  تسود  يا   » متفگ

میس هب  هدیرخ  هیداب  تنحمزاب  هدمآ  هدید ، هّکم  ياهتفر 
« میلعت تمدرک  هک  نک  نینچ  نیانیا  زا  سپ  ینک ، جح  هک  یهاوخ  وت  رگ 

317 *** 
ملید یلیگ و  دنسودنه و  سور و  مور و  كرت و  زمدرم  رب  تشگ  فّرشم  رسکی  برع  ربمغیپ  هب 
مزمز هَچ  باروش  یکی  نکر و  دوب  یگنس  یکیدزیخرب  هلمج  مزمز  نکر و  زا  لوسر  لضف  رگا 

326 *** 
مغ یب  هتشگ  نادرم و  وچ  هدرک  جحمزمز  باب  يور  رس و  هتسش  يا 

مک يدتسن  چیه  دوخ  مک و  يداديدرک  دهج  لاس  لهچ  نوزفا ز 
مربُم خرن  هب  يدادب  سابرکتلیح  هب  نادب  نیدب و  رایسب 

ملاع نونک ز  یگناد  هب  شیدنمناهانگ  وت  نونکا ز  دش  كاپ  ات 
مخرَفَم اهزار  نیا  نتشیوخ  ربراک  نیا  زا  ار  وت  دیاین  سوسفا 

مریب میب  رخ ز  يا  ياهن  نمیانکیلو  ار  وت  منیبن  دوس  نیز 
؟ مهرم راخش  زو  دهن  هکرس  زاوک  یسک  دهر  تحارج  درد  زا 

مزمز بآ  كاپ ز  دوشن  زگرهيوزارت  هنامیپ و  کشیب  مک 
مهبم يادخ  يوسب  تسین  نآار  نآ  یشوپب  وت  را  نتشیوخرب 

مد هچ  داب و  هچ  یمارح  لام  نآدش  مد  هب  دمآ و  زارف  داب  زا 
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مکشپ نوتس  رخ ، يا  نتشیوخ ، ربینس  هدز  نورب  يدرک  هک  راک  نیز 
مد ورف  نت  هب  ناج و  هب  نیسایناوخ و  رب  لهج و  باوخ  زا  وش  رادیب 

محُلم خرن  هب  رخ  يا  تتخورفبیمیلگ ، ات  وید  ار  وت  تفیرفب 
متام روس  هب  دنامب  رود  زانکیلو  مردنا ، روس  هب  هک  یئوگ 

مرخ غاب و  تسا و  ناتس  هویم  ناکتسا  نامگ  نانچ  تناتس  روش  رد 
مهرب دهش  رهز و  نینچ  زیمامهکم  هب  وشم  يرارط  میس  زا 

؟ مخ نادب  هدهیب  یهج  هچ  مخ  نیزتسار  درب  نوردنا  نید  هب  هار  رب 
مدآ وچمه  تناهانگ  ندرکدیاب ز  هبوت  روپ ، يا  یمدآ ، رگ ز 

مراط ریز  هب  وش  نورد  هبوت  زانایصع  باتفآ  زا  ياهجنر  رگ 
مچ لمع  رب  زورما و  رچ  ملع  زایهاوخ  دیرچ  تمعن  تمحر و  رگ 

من یب  مخت  تدیورن  هک  اریزملع  زا  هن  من  هب  ار  لمع  مخت  رم 
مکحم تخس  تسه  ینسر  اجنیامتفه  نامسآ  زا  هتخیوآ 

متری مشچ  کیرات و  رطاخ  ابزگره  دید  وت  یناوتن  ار  نآ 
مر نابش  یب  ناوراک و  هر  مگ  نیزوش  ادج  نز و  رد  ودب  تسد  وش 

مّسجم زا  زج  ملاع  هب  ملع  سکزگره  دیدن  مّسجم ، تسا  ملع 

مج تکلم  نامقل و  تمکح  ربتسا  نیما  ادخ  زک  ملد  هب  دیآ 
ملید ریما  ناقاخ  رصیق و  ابدنیوا  رصق  راوخارج  نامهم و 

مّرکم وا  مارکا  هب  تسا  هتشگوک  یسک  دوب  مّرکم  رشح  رد 
مّدقم دوب  وکین  تمکح  ابتمکح  هب  وا  دش  مّدقم  قلخ  رب 

مّرحم وا  هلمج و  رَفَص  قلخ  نیايور  وا  کلم  تشپ و  همه  رهد  نیا 
متاخ رهد  تسا و  نیگن  هرهش  واكاریا  تمیق  ردق و  ناهج  تفای  وز 

مرامر همر  اب  مورنیم  نیزینابش  همر  رب  ارم  داد  وا 
می بل  يز  تخس ، ياهن  تسم  رگ  ، مدومن یهر  نم  ار  وت  هنشت  يا 

ورسخ www.Ghaemiyeh.comرصان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :

مظعا خرچ  هب  یئآرب  هاچ  زاتحیصن  نمز  يریذپب  وت  رگ 

349 *** 
میرح هرهش  نیا  رد  تسا  هوبن  هار  ار  ویدچیه  هک  ياج  ار  وت  تسا  لوسر  لآ  مرح 

میلم راوخ و  يزخ و  تمایق  هب  ینامن  اتونشم  تمالم  هجو  رب  تجح  نخس 

380 *** 
نامهم ورد  يدزیا  تمکحتسوا  رکیپ  قلخ  ناج  هبعک 

نایصع يدیلپ  زا  يوشب  ناجدرک  یهاوخ  فاوط  رگ  وا  درگ 

462 *** 
يزان ربکاب و  هراوخ و  شوخ  سب  هکتعاط  درک  دیآ  تراوشد  یمه 

يزاهج لام و  اب  ّيداز و  اب  هکندیرب  یهاوخ  یمه  هکم  هر 
؟ يزادگ نوچ  ار  نت  هودنا  نیدبتلیح  هب  یئآ  تشهب  ردناک  رگم 

يزاجح زج  يدوبن  سک  یتشهبيدوب  تسار  تنامگ  دساف  نیا  رگ 

486 *** 
« یمرجم دنچ  رگا  شتآ  زا  يوش  نمیايوش  نورد  هکم  هناخ  هب  رگا   » تفگ نیا 

« یملاع قلخ  نیرتراک  هانگ  وت  رگدننک  وفع  تداهش  لوقز  ت   » هک تفگ  ناو 
یمتام هب  هتسشن  زارد  هشیدنازتوزرآ  تسا  هکم  هناخ  يوس  هب  نتفر 

یمزمز بآ  یکگ  رطق  يوزرآ  ردبش  زور و  هب  تمایق  ّیگنشت  میب  زو 

یئانس

تفای و هار  نایونزغ  رابرد  هب  ادتبا  مشش . نرق  گرزب  نارعاش  زا  مدآ  نب  دودجم  دجملاوبا  میکح  ق ) 535 ه . ق - ای 473 ه .  463  ) یئانس
دیشوپ مشچ  ناهاش  رابرد  زا  هیفوص  خیاشم  اب  تاقالم  ناسارخ و  رفس  زا  سپ  درک و  حدم  ار  دوعـسم  نب  هاش  مارهب  میهاربا و  نب  دوعـسم 

. دمآ رد  ناشیا  هقلحب  تخادرپ و  هیفوص  ياسؤر  اب  ترشاعم  هب  اهرهش و  بلغا  تحایـس  هب  درک و  هکم  هب  يرفـس  درک و  رایتخا  تلزع  و 
اجنآ رد  تایح  نایاپ  ات  تشگزاب و  نینزغ  هب  لاس 418  دودح  رد  تسیز و  روباشین  ورم و  سخرس و  خلب و  رد  يدنچ  هکم  رفـس  زا  دعب 
قیرط داعملا ، یلا  دابعلا  ریـس  هقیقحلا ، هقیدح  رگید : شابیم . تاعطقم  تایلزغ و  دـیاصق و  لماش  هک  تسا  رعـش  ناوید  وا  راثآ  زا  دـنام 

دعس دوعسم  یخرف و  کبس  ریثأت  تحت  یئانس  يرعاش  لوا  هرود  راعـشا  همان ...  لقع  همانقـشع ، مان  هب  یئاهیونثم  خلب و  همانراک  قیقحتلا ،
يارـسلزغ نیتسخن  ناوتیم  ار  یئانـس  دراد . هنافراع  راعـشا  لقتـسم و  نیماضم  دش  دراو  نافرع  ملاع  رد  یئانـس  هک  مود  هرود  رد  تسا و 
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23 *** 

ازغ مکح  ریس  ردنو  جح  مکح  کسانم  ردلصا  ود  ردنا  یمه  يزاغ  یجاح و  دبایب  ات 
ازج تداب  نایزاغ  نوچ  اهفاصنا  نینچ  زوباوث  تداب  نایجاح  نوچ  اهناکرا  نینچ  زا 
اسم یب  رشحم  زور  نوچ  تحصان  حبص  دابحابص  یب  یبقع  زور  ات  تدساح  ماش  داب 

انسار یئانس  وت  حدم  رکش و  انث و  زایمه  دشاب  ات  لابقا  تلود و  ردنا  يداب 

45 *** 
اوگ مصخ و  ارم  يو  یضقم  یضاق و  ارم  يادارم  ریپ و  ارم  يو  حدام  حودمم و  ارم  يا 

افص مه  ياهورم و  مه  افص  زو  تّورم  زایعس  ماگنه  ارم  اریز  یمه  مدرگ  وت  درگ 

62 *** 
ابشون دشاب  شون  دراب ، شون  نوچ  نامسآ  زیلب  دیازیمه  ینعم  نینچ  تریس  نانچنآ  ز 

ازغ مکح  ریس  رد  جح و  مکح  کسانم  ردوزغ  جح و  يارب  زا  یئوجب  رگ  یبایب  ات 
ازج تداب  نایجاح  نوچ  اهرادرک  نانچ  زوباوث  تداب  نایزاغ  نوچ  اهفاصنا  نینچ  زا 

اور اداب  تتجاح  دنلب و  اداب  تتبتريوق  اداب  تعلاط  رینم و  اداب  ترتخا 

104 *** 
تمناوخ نوچ  ناتسآ  رب  نایلول (1) 1  نوچ  نورب  نمدرگننیم  سک  شؤلؤل  رد  تسا  ردص  رد  هچنآ 

تمناوخ نوچ  نایزوس (2) 2  يارب  سخ  یتشم  وچ  سپضحم  يادوس  نارگید  یقیقح  دوس  یئوت  نوچ 

يدیشر .» گنهرف   » دشاب یئایح  یب  یمرش و  یب  ینعمب  هک  تسا  لولب  بوسنم  یلول  یلول و  عمج  نایلول  - . 1
يریگناهج .» ناهرب و   » هفحت دوس و  عفن و  راوخمغ و  هیامرس و  همجعم  ءاز  فورعم و  واوب  نایزوس  - 2
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تمناوخ نوچ  نادوان  ریزب  نالوک  جح  وچ  نمعبط  تسسفن و  هبعک  لقع و  ماب  دوخ  وت  ملع 
تمناوخ نوچ  نآ  نیا و  ترابع  رد  یفیطل  وتفیثک  ماسجا  يوس  تراشا  دشاب  نآ  نیا و 

149 *** 
دناهدرک رمزم  ریز  نوچمه  لوق  رد  ارت  وصدناهدرب  نآرق  مظن  شوخان  ناحلاز  نایراق 
دناهدرک رعشم  نکر و  ار  ناملاظ  ياهمیخشورف  جح  نایجاح  یئادگ  زا  کسانم  رد 

دناهدرک رگناوت  مغ  زا  ار  شیورد  افج ، ردلد  شیورد  هسیک  رگناوت  نارادلام 
دناهدرک رمحا  تیربک  نالیاس  رب  دوخ  لامدناهدرب  رضخا  نودرگ  رب  لخب  ربک و  رس ز 

186 *** 
راد هزور  هبنشراچ  رد  تبت و  ناوخ  رفص  رددوب  ناوخ  هَّللا » وه  لق   » راد و هزور  دوخ  بجر  رد 

راک درک  دیاب  راک  ترابع  گنر و  نیزا  دنچهار  تفر  دیاب  هار  تراشا  زمر و  نیا  زا  دنچ 
رامج یعس و  زا  هتسج  مرح و  تاقیم و  زا  هتسردرک  دنتفر و  جحب  ناناهوک  هوک  اب  ناهرمه 

راهم گنر  رد  هاگ  يدیوه (1) 3  شقن  رد  هاگهشال  رهب  یئانعر ز  هار  زا  زونه  وت 

195 *** 
رای یب  وت  هاگردب  سمش  رمق و  روندیاین  شیب  یمه  وت  هاج  تمشح و  زک 

رد رتش و  زاهج  لوا ) حـتف  مضلاب و   ) دـیوه ناهرب »  » دـنیوگ ار  رتش  زاهج  لاد ) یناتحت و  نوکـس  یناـث و  حـتف  لوا و  مضب   ) دـیوه - *. 1
زا زونه  وت  دیوگ : یئانس  دنراد  رتش  ناهوکدرگادرگ  هک  دشابیم  یمیلگ  واورـسک ) اهحتف و  هب   ) هک هدرک  لقن  یماس  زا  يرورـس  هخـسن 

: دیوگ دمحا  مجنلاوبا  و  هار ... 
( يدیشر  ) لکاکب ات  شدیوه  متشه  ورفشوگ  انب  ات  شمامز  مدروآرب 

يدیشر » »
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رادیرخ هتشگ  ناج  لد و  زا  ارت  رادیدوت  يوس  دنیآیم  هلمج  نانک (1) 4  هدید  دوخ 
راذگب هدهیب  رهب  ياج  ره  نتفر  نیاياسایب  ياج  کیب  یئام و  هبعک  وت 

راوز هناخ  يوس  هبعک  دوشن  زگرهعمط  زا  دوش  هبعک  هناخ  يوس  راّوز 

210 *** 
رامد اهناج  همه  زا  تیلاباال  مکح  مخزرهق  ریدقت و  تردق و  هار  هدروآرب ز  يا 

راب ّرب  تلوبق  هبعک  رد  رب  دبای  هک  اتدندش  نادرگرس  وت  رهق  هیداب  رد  یملاع 
رایتخا درب  ورف  رس  دمآ  وت  رهق  اجک  رهربج  دروآ  دنب  ياپ  دمآ  وت  مکح  اجک  ره 

راکچیه دشابن  ام  اب  ار  گرم  هتشرف  رمیتسود  غیتب  ار  ام  ینک  یناف  را  برای 
راسگمغ ارناشکمغ  یهلا  تست  لضف  دایداقتعا  ارناتسود  یهلا  تست  تاذ  رهم 

راودیما یمه  دزود  نآ  زا  دیما  هسیکتست  لضف  هناخ  جنگ  تناگدنب  هیام  تسد 
رایتخب ناشلزا  رد  يدرکن  دوخ  فطل  مهرگا ز  يدوب  یک  وت  رهم  هرهز  ار  لگ  بآ و 

رام رهز  لحن و  شون  ناشیا  دزن  ناسکی  تسهيوب  یقاس  ناش  وت  ات  ار  تترضح  ناتسود 

226 *** 
رازه وت  نوچ  دنک  مگ  يداد  شیریم  نوچ  زابتست  هاگرد  رکاچ  يراد  روجنر  ات  سفن 

رایرهش يارس  تولخ  مرحم  ردنا  لد  مهنانو  بآ  مارحلا  تیب  رد  مارحا  تفرگ  لد 
رام ریش و  نابایب  ردنا  عیطم  ار  وا  دندش  یکهاش  ردص  ردنا  لد  وا  صاوخلا  صاخ  دشن  ات 

راشف یپ  شاب و  رایشه  ياهناختب  رد  هچ  روورزیت  شاب و  رادیب  ياهبعک  ردنا  هچ  رگ 

388 *** 
ملظلا ردب  وت  يور  يو  یحضلا ، سمش  وت  يأر  يامنصیا  کیبل  کیبل  مشتحم ، يا  كادف  یحور 

مجعلا یف  هَّللا  ۀلبقای  یئوت ، مزمز  يرهشمهیئوت  میرم  لد  هویم  یئوت ، مدآ  هد  هیام 
مکحلاوب ای  یمساقلاوب  یهشنهاش ، ترضح  ردیهبور  ایوگب  يریش  یهللا ، تیب  زا  هک  یناد 

مک شیب و  شثیدح  دوبن  خر  نانوچ  هک  ار  نآدوب  خساپ  رکش  تقلخ  دوب ، خّرف  تیپ  ین  ین 
مدحبص نارازه  ناهنپ  وت ، يوسیگ  مخ  ردنووت  يوم  اهلد  بوشآ  وت ، يور  اهناج  ناجیا 

منص مه  ياهبعک و  مه  ناهج ، رد  ار  ناهج  قلخناهن  یهاوخ  نایع  یهاوخ  ناهد ، مشچ و  زا  هک  ور  ور 

391 *** 
مرد تمان  یب  تسا  بلق  وت ، تمهت ز  ار  دلخیاوت  تلود ز  ار  کلمیا  وت ، تعفر ز  ار  خرچ  يا 

مرح ردنا  یئوت  مرحم  دناهدوسآ ، قدص  يوک  رددناهدوزفا  افو  لد  زک  دناهدوب ، نادرم  هبعک  رد 
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412 *** 
مینک نالوج  وا  درگ  ات  ایب  دمآ  قشع  درممینک  نادیم  يز  مزع  ات  ایب  دمآ  مزر  هاگ 

مینک ناسرف  رس  رب  ار  یتسین  ماگل  سپمینز  شک  قشاع  قوشعم  نآ  كارتف  رد  گنچ 
مینک ناشفارُد  روشنم  طخ  رب  هدیدز  امام  روشنم  نیرب  شعیقوت  طخ  دیآ  رب  رگ 

مینک نابرق  هگ  فوط و  هگ  نایجاح  مسرب  سپوا  زیمآگنر  زاّمغ  هرهچ  لایخ  زو 
مینک ناریو  ار  هلبق  دش  هگفال  دجسم  هکنوچمینز  رگید  رد  ار  ناتسرپ  دجسم  نیا  گنن 

مینک ناتسد  متسر  روزب  تبسن  همه  امدیپس  وید  رگشل  دریگب  رگ  ار  نید  کلم 

414 *** 
دیوگ جح  هار  هبعک و  قایتشا  رد 

قحلا لها  ۀسلاجم  یف  لاق  )
میوش ناویک  رب  میئآ و  نورب  ناویا  زا  هر  کیمیوش  نادیم  يوس  نادرم  اب  هک  دمآ  نآ  هاگ 

میوش نادزی  هناخ  يوس  میزادرپ و  هناخمینک  یلاع  ترضح  دصق  میراذگب و  هار 

تاحالطصا » تایانک و  گنهرف   » دشاب ندومن  لمات  يراک و  رد  ندرک  هاگن  زا  هیانک  مومضم  فاک  اب  نانک  هدید  - . 1
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میوش ناماس  رس و  ناخ و  یب  دنزرف و  نز و  یبلد  نادیم  رد  میبوک  ورف  يزابناج  لبط 
میوش ناریو  نآ  دزن  یبیرغ  تخر  اب  هاگمیود  دجسم  نیا  درگ  تلذم  راب  اب  هاگ 

میوش ناوخ  مه  ناگساب  یبارخ  جنک  رد  هاگمیوب  هرمه  نارخ  اب  نابایب  نحص  رد  هاگ 
میوش ناورداش  شقن  تلود  بابرا  نوچ  هاگمینک  رتسب  سخ  كاخ و  زا  ناتلود  یب  نوچ  هاگ 

میوش نادان  ره  رای  ترورض  لاح  رد  هاگمیشک  سکان  ره  راب  یبیرغ  ّلذ  زا  هاگ 
میوش نامژپ  ناقشاع  نوچ  نامناخ  قشع  هگمیوش ز  هلاو  نالدیب  نوچ  ناگدنزرف  رب  هاگ 

میوش نافوط  رد  هاگ  میوب و  شتآ  رد  هاگلد  مشچ و  زا  قارع  ردنا  خلب  رهش  قارف  زا 
میوش نابآ  رد  بآ  نوچ  نادحلم  تسدب  هگمیوب  يد  ردنا  شتآ  نوچ  ناهرمه  نوعب  هگ 

میوش نارمع  یسوم  ياصع  يریبکتب  امدننک  رضاح  ناینوعرف  يوداج  رگ  نادحلم 
میوش نادمه  يز  ورم  دورف  روباشن و  زاام  هک  يزور  سپس  ناز  ار  ام  شیب  دشابن  مغ 

میوش ناولح  رد  هک  بشنآ  دوش  اولح  نامرهزهیکاطنا  هفوک و  خرک و  دادغب و  یپ  زا 
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میوش ناراب  هرطق  زا  خاش  گرب و  نوچ  خر  هزاتمیدمآ  یماما  یسابع  کلملارادب  نوچ 
میوش نامعن  تبرت  يوسو  میزاس  مدق  رستینهت  ردنا  بهذم  بحاص  قح  يارب  زا 
میوش ناطیش  هبقع  يوس  هیسداق  نوچقح ز  قیفوت  رجنخ  زا  میشک  نیک  نیطایش  اب 

میوش نادرگرس  داب  شیپ  مرن  گیر  وچمهالب  زا  میداهن  نینوخ  هیداب  رد  نوچ  ياپ 
میوش نایرگ  لد  درد  زا  دیع  زور  نامیتی  نوچزاب  میرآ  دای  هدرکمگ  ردپ  نامیتی  ناز 
میوش نایرب  رگج  نادنب  رگج  نآ  يوزرآ  زمیروآ  دای  نز  دنزرف و  ردام و  ردپ و ز  زا 
میوش نالان  یمدرا  مینیب  هن  ناشنیلاب  درگمیوب  لد  شوخ  یهگرا  میباین  ناشاشامت  رد 

میوش نامردیب  تخس  نازیزع  نیا  دنشابن  نوچدوش  بلاغ  ام  ناج  رب  رگا  درد  یبیرغ  رد 
میوش ناشطع  را  درآ  یبآ  هک  ین  ینابرهممیوب  نیگمغ  را  دراب  یکشا  هک  هن  يراسگمغ 
میوش ناداش  وا  يور  زا  ام  هکرب  رد  رسپ  ینمینک  يزان  وا  زا  شیپ  ردام  هک  رس  رب  ردپ  هن 

میوش نازحا  اب  هدرک  مگ  رسپ  بوقعی  وچمهمیروآ  دای  ردپ  زا  مینیبب  يریپ  خر  نوچ 
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میوش ناریح  نامز  ره  تبرش  چیه  هدیشچ  اتمینک  تروص  یمه  لد  رب  نوچ  زورنآ  ترسح 
میوش نامهم  ابرقا  ناتسود و  لامج  یبناهگان  یطابر  جنک  رد  هک  يزور  رگا  هآ 

میوش ناسکی  هر  كاخ  اب  رد ، كاخ  ریزب  امملع  لبط و  اب  دنیآ  زاب  هدرک  جح  ناهرمه 
میوش ناتسبیرغ  هتشک  قح  رهق  غیتب  امام  رادید  یب  رهش  ردنا  دیآ  زاب  هلفاق 

میوش ناّتک  هم  شیپ  رد  نوچ  كاخ  ریزب  امبیس  هام  شیپب  نوچ  یئور  خرس  اب  ناهرمه 
میوش نامرک  رگد  همعط  یمه  تعاس  رهب  امزاب  میئآیم  میدرک و  جح  دنیوگ  ناتسود 

میوش ناشیا  نوچ  زین  امرگ  تسین  یغیرد  مهعطقنم  ددرگ  هدازآ  رازه  دص  یلاس  هک  ین 
میوش نادند  نب  زا  وا  تمدخ  شیپب  امدنز  نادند  ام  ناج  رب  قح  مکح  گنهن  رگ 

میوش ناکیپ  نآيوس  هگناو  میزاس  ناج  هیدهامب  دمآ  مکح  نادیم  زا  هکيریت  ره  هک  ور 
میوش نادان  دوخ  ملع  زا  میدش  اناد  ودب  نوچمیوش  یناف  دوخ  دوب  زا  میدش  یقاب  ودب  نوچ 

میوش نابرق  وا  غیت  زک  سب  هن  ار  ام  فرش  نیاشابم  وگ  نابرق  یمرو و  هرمع  جح و  دشابن  رگ 
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میوش نابرق  وا  غیت  زک  سب  هن  ار  ام  فرش  نیاشابم  وگ  نابرق  یمرو و  هرمع  جح و  دشابن  رگ 
میوش ناتسب  نآ  ورس  تماقتسا  يور  امتسا ز  دزیا  هار  ناراّیع  ناتسب  رفس  نیا 
میوش ناتسم  نیا  يالوم  ياهعرج  يوبب  امدنتلود  بارش  ناتسم  صاخ  نایجاح 

میوش نآرق  ترضح  لوبق  راوازس  اتمینک  یقاب  رد  لضف  لصا و  فال و  گننو و  مان 
میوش ناک  ّرز  وچ  صلاخ  وا  زا  میدولایب  نوچتسار  میشوشغم  رز  نوچ  ام  تسا  هتوب  هیداب 

میوش نادیم  نیا  يوگومیرگ  نادرم  نیا  يوخزاین  زا  زین  ام  تسنادرم و  نادیم  هیداب 
میوش ناشفا  ناج  هبعک  لامج  دیآ  دیدپ  نوچیلدیبزا  میوش  زجاع  ناور  گیر  رد  هچ  رگ 

میوش ناطلس  ای  میدرگ  نادساح  ماکب  ایرس  میناشفا  رب  ای  يّرس  میرآ  تسدب  ای 
میوش ناهنپ  لجا  گیر  هتشپ  ریزب  ایهوک  وچمه  نادرم  نادیم  رد  میئآ  دیدپ  ای 

426 *** 
نایکنلاش هعقب  یموق ، ياج  تعدب  دوبمارحلا  تیب  تحاس  یهورگ  هناختب  دوب 

نآ دش  تمدخ  هبعک  نیا و  دش  تنس  هلبقتفای  رون  دمحا  ود  رادید  نوچ ز  عضوم  ود  نیا 
نادناخ يا  شاب  داش  هناخ ، هاش  يا  يز  ریدسب  تست و  نادناخ  ناماما  نید  هلبق 
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ناهد دیاب  فدص  نوچ  دنام  هک  دهاوخ  رُد  هک  رهرطخ  دیابامش  نوچ  دراد  هک  دهاوخ  نید  هک  ره 
ناد هناخ  كاله  نآ  دشاب  زغم  يانع  نیاقح  دییأت  تعلخ  دباین  ناک  يداب  كاخ و 

نایم رد  دراد  داب  وکنآ  دشاب  تیار  ریشكاخ  وچمه  دراد  هنیس  ردنا  ینعم  یلصا  ریش 
نابداب زا  ناشداب  نوریب  درک  رد  نیا  كاخدیسر  اجنیا  نوچ  دوب  يداب  هک  ارنآ  مرجال 

نایع یتیگ  رد  تشگ  دراین  يدزد  نید  چیهياجب  دشاب  نایداّدح  هناخ  لامج  ات 

433 *** 
نابرق نت  ناج و  ناناج  شیپ  رد  ینکرگ  دشاب  هچرس  ردنا  ندروخ  یلیس  تسا  ناسحا  مارکا و  همه 

نافوط تبقاع  دیآ  هک  دیوگ ، ربخ  يریپ  رگاهفرط  درخ  دراد  ارچ  دش ، رکنم  هلمج  ملاع  هچ 
ناوید دعوم  کنآ  تسناطیش  رازاب  نونکلگ  رد  لگ  فرط  کنآ  تسنادرم و  نافوط  نونک 

ناسکی دور  یک  يو  اب  دوب  نیک  هدموک  ینتدمآ  راو  درم  اجنآ  تشاد  نید  تّدع  وک  ینز 
ناصقن رظن  رد  نکیل  دنیآ  ُرپ  هبعک  رد  ندبنوزفا  رصب  رد  نکیل  دننیب  ُرپ  هرصب  رد  نسح 

ناتسکرت داینب  زا  دنیآ  ناتّمه  بحاص  هکتمکح  رد  تسنیا  بجع  دزیخ ، نید  ملع  برثی  ز 
نابهر تلآ  بیلص و  دیوجیم ، هکم  زا  ماشهقاص  یفطصم  قشعب  دیوپیم  مور  زا  بیهص 

نالذخ دوب  هبعک  زا  تسمالعا ، هک  اجنآ  انتدزیخ  لد  مور  زا  دوخ  تسفاصنا ، هک  اجنآ  الد 
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نامثع اهزور  نیدنچ  دوب  تلالض  يوک  رد  هنمعلب  اهلاس  نیدنچ  دوب  رواجم  هبعک  رد  هن 
نآرق تیاز  یناعم  دیآ ، فرح  ریرقت  رب  هنیسیع  رطاخ  رد  نخس  دتفا ، لقع  بیترت  زا  هن 
نادزی دروآ  لقع  زا  هن  ار ، تمکح  عمش  عاعشلقان  دروآ  لقن  زا  هن  ار  قشاع  حور  عامس 

ناهیک رد  هناوید  دوش  دتفا  عاعش  ردنا  کنآ  رهددرگ  رده  شملع  همه  دیآ  عامس  ردنا  کنآ  ره 
ناسح یسب  دناوخ  انث  نآ  ملع  رکذ  رد  یلبلد  ناهج  دبای  رثا  نیا ، راب  راک و  زا  کیلو 

ناّرپ نامسآ  رد  دوش  لد  کی  رگم  دبای  ربخینعم  نیزک  دشاب  ات  دولاپ ، دش و  نوخ  اهرگج 
ناهنپ دوب  ادیپ  ات  دندرک ، اهر  بکرم  یپرکشل  نیا  دنتشاذگب  هک  دشاب ، سوه  نیا  ياج  وچ 

ناتسرهش تسا و  رهش  همه  یئآ ، ناج  نصح  رد  رگ  ونت  قیرط  لیم  رد  تسسفن و  هر  رد  یبارخ 
نابرتشا کی  درآیم  هک  مرخ  هناخ  ناز  ربخيداش  یپ  زا  دادش  تسا ، هدرک  انب  اجنیا  تشهب 

ناعنک نید  توق  یب  هدش  ربمغیپ  حون  حور  زیتشک  بل  نمیا  هدش  رب  ملاع  لیس  لوه  ز 
نالاپ هن  هاگآ و  رخ  هن  لد  ردنا  لزنم  معط  زرخرب  وا  مکح  راب  یسیع و  دنکیم  يراوس 
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ناکما یب  وت  یهاوخ  الب  یئوج ، ناج  یئوگ و  ربخمدکی  دوخ  ناغرم  اب  هک  نیا ، یئانسیا  تسهار  هچ 

ناهافصا ردص  جات  وا و  تسه  ير  لها  رخف  هکدیس  نیا  زج  سک  دنادن  تناغرم  زاوآ  رگم ز 
ناوخ مه  یفطصم  وا  اب  رشح و  رد  اضر  یضار  وزاایند  رد  دنیوگ  اضر  اروک  يورهر  ینیما 

608 *** 
تفاین جح  خلب و  زا  تفر  جحب  هک  دیوگ  فراع  دمحا  حدم  رد 

يازگناج زادگ  نت  ياهجنر  لد  رد  هدرکيار  هدروآ  مارحلا  تیب  يوس  نید  قشع  يا ز 
يارگ رس  ياهزین  دزنب  هدرک  ادف  رسرپس  ناج  ياهغیت  شیپب  هدرک  رپس  نت 

يامه ار  تیاپکاخ  هیاس  هدرک  یمالغ  هگکلف  ار  تتسد  بآ  هیام  هداد  یمامت  هگ 
يارز نالا  دنچ  وچمه  تناهرمه  لد  رپ  وت  زوناخز  ناقاچفق  وچمه  تناتسود  لدیب  وت  زا 
ياشگلد حّرفم  نوچ  ار  ناتسود  تلامج  يودنب  ياپ  تبحم  نوچ  ار  نالدشوخ  تلاصخ  يا 

ياتس نادزی  نابز  زو  یسانشنادزی  درخ  زابلط  نادزی  ناور  زو  یتسرپ  نادزی  ندب  زا 
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ياز هدازآ  دبنگ  دیازن  زگره  یئوت  نوچنیب  هنازرف  ملاع  دنیبن  زگره  یئوت  نوچ 
يارس طب  رب  هرهز  دیاش  وت  مزب  برطمشخب  رون  باتفآ  دبیز  وت  دوج  هدنب 

يادزمغ تواخس  زو  یئارفناج  تفاطل  زازورفلد  عیارش  نوچ  يزارف  رس  عیابط  نوچ 
يازف مغ  ارناتسود  تقارف  يزور  ره  دوبخلب  رهش  رد  ناتسود  دقع  يدوب ز  مک  وت  ات 

يابرلد زا  نالدیب  ناج و  ناناجیب ز  وچمهناتسود  مودق  زا  دنتشگ  هک  ار  دزیا  ّتنم 
يادخ زا  قیفوت  راک  دوب و  وت  زا  نتفر  راککنآ  زا  جح  تدوبنرگ  مغ  روخم  یتفر  جحب  نوچ 

يامنهر دناد  هک  تمکح  زا  ورهر  دنادن  نآکنآ  زا  شاب  مرخ  درک ، دزیاک  دوب  نآ  تحلصم 
يامزآ روز  دوش  دوخ  دارم  اب  يدیرم  رگقشع  هار  رد  ینماد  رتو  دشاب  یماخ  تخس 

يادگ دشاب  حقو  نوچ  دبنجن  رد  هناتس  زوّبحم  دشاب  يوق  نوچ  دیان  تسود  هناخ  يوس 
يامن مک  یتفگش  فراع  دمحا  دباین  رگتفاین  جح  لوا  لاس  دمایب  لسرم  دمحا 

يابق ياجنیا  هالک  اجنآ  دوب  قنور  یب  تخسکنآ  رهب  دیان  تسار  هبعکب  نت  خلبب و  لد 
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ياشم هوخ  یئاش  هاوخ  وگ  نخسنیا  متفگب  نمتسهب  جح  يادا  زا  نونکا  ندوب  جح  مغ  رد 

ياپب هوخ  وشرسب  هاوخیهاوخ  تفر  تروصب  نوچيدزیا  هناخ  يوس  دیاب  تفر  ناجو  لد  زا 
يان لبط و  ردنا  رگنب  مراوتسا  يرادن  رودوب  ینعم  یب  فال  زا  نایجاح  گناب  مان و 

يارد زا  دایرف  مینیب و  یمه  رتشا  زا  نتفرجح  هار  ردناک  تسین  نتفرب  دایرفب و  جح 
ياهياهزا يوه  ياهدناد  کین  رسلا  ملاعکیلو  جح  ياوه  رد  یبایهزاوآ  رازه  دص 

يارد وگ  دیآ  رد  یماخ  دح  زا  ینود  ترگورد  رب  يداد  بآ  يدرک  تشک  يدرب  جنر 
ياخژاژ یموق  تسین  شمصخ  هک  حلاص  یکیوکواگ  شیر  یتشم  تسین  شراخ  هک  لضاف  یکیوک 

يایم وگ  دیاین  رگ  اجنآ  تشگ  رواجم  لدوت  دزن  دمآ  درک و  جح  جحب  يداتسرف  ناج 
ياپب سک  رگید  درک و  جح  ناجب  فراع  دمحاکرشح  زور  دزیخ  زاواک  تدشاب  سب  فرش  نیا 

ياپب ملاع  رد  وت  ملاع  رد  هبعک  دیاپب  اتدرگب  یتیگ  رب  وت  یتیگ  رب  خرچ  ددرگب  ات 

695 *** 
ینز مدآ  ینب  ناراوخ  ثاریم  رد  روشینز  مد  یبارخ  ردناک  اتب  دمآ  نآ  هاگ 

www.Ghaemiyeh.comیئانس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

ینز مزمز  هبعک و  همانراب  ردنا  شتآیکبات  یئاشگرب  يزاین  یب  همانراب 

716 *** 
يود هفای  يوخ  داب  زا  سخن  وچارت  تسین  گنه  گنس و  زا  هکیا 

يوش هچ  ياهن  نیتبعک  هبعکنود  یتشم  يوسب  ترایزب 
يور هک  دوب  اور  نید  یپ  زاتفر  دیاشن  سک  يوس  اوهب 

يوفطصم باکر  نوراق  يوسجارعم  رد  هصاخب  دمارخن 

762 *** 
نکم نامیا  تذل  ثیدح  يدید  وا  يوريوگم  نارفک  تملظ  تافص  يدید  وا  فلز 

نکم ناطیش  هبقع  ثیدح  هبعک  رد  ربتسا  دصقم  ناناج  دنهار  زا  ود  ره  نامیا  رفک و 

789 *** 
ناکم تداعسب  نک  ربب  تسوحن  زرشناسف  شعبطز  زاس  ریگ  لابقا  هبرح 

يدوسالارجح وت  ار  راوز  هبعکنابز  شوخ  یئوت  هکناز  ناوخ  لابقا  همان 
دابم تیار  رود ز  دعسب  بکاوک  ریسدابم  تیاضرب  زج  رهد  نودرگ و  شدرگ 

يدمحا شور  اب  داب  تیئادخ  نیددابم  تیادخ  زج ز  وتب  تیانع  نوع 

795 *** 
ار لیعامسا  قشع  دیاب  میهاربا  ناجار  لیصحت  اب  رای  دیابن  لصاح  یب  درم 
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ار لیجنا  یمه  يرآ  نوچ  هفحت  یسیع  دزنمدیوگ  مرآ  هیده  ار  شبل  ناج  نارازه  رگ 
ار لین  دنیازف  تمیق  دنز  مه  رب  نوچ  هزمغار  کشم  دیامن  يراوخ  دنکنیچرپ  نوچ  فلز 

ار لیف  رس  رب  كاخ  دشابن  نیزرف  هش و  نوچشابم  مناج  لد و  وگ  دوبن  رای  لاصو  نوچ 
ار لیئارزع  غیت  ددرگ  دنک  شنابل  زوار  سیلبا  يرحاس  ددرگ  زیت  شمشچ  ود  زا 

ار لین  شمشچ  ود  زا  درک  ناور  مه  یئومب  واياپب  شمان  مه  دروآ  دیدپ  ار  مزمز  هچرگ 
ار لیم  دیاب  اب  دوب  رکاچ  هبعک  يارب  زاکنآ  رهب  شیاپکاخ  يادف  مدرک  لد  ناج و 

ار لیدنق  قاقشاع  يارب  زا  فلز  مخ  ردتخورفرب  وک  دش  هد  رب  نونکا  هم  ودیشروخ  بآ 
ار لیبنز  هبد و  دیاب  تخاس  تتسخن  زاینکیم  نایوربوخ  ياوه  رگ  یئانس  يا 

801 *** 19
اهمدق میداهن  قشع  هیداب  رداهمغ  میتسرب ز  هراب  رگد  زاب  ام 

اهملا اهالب و  هار  دوخب  میداداهسوه  اهاوه و  خیب  لد  میدنک ز 
اهملق میتسکشب  ّریحت  رخآ ز  واهبتک  میتشونب  فلکتب  لوا 

اهمقر زجع  تهج  زا  میدز  لقع  ربیئانس  وچ  يوعد  رس  زا  میدز  کیبل 
اهمنص میتسرپ  هک  دشابن  طرش  ردمیتفرگ  مارحا  وچ  تساهمنص ، بابسا 

803 *** 22
تازجعم ار  نارکنم  نیا  نامز  رخآ  نیرد  یتسهتایح  بآ  زا  رتشوخ  يا  تافص ، یفاص  تبعل  يا 

تانم مه  يدرگ  هبعک  مه  مشتحم  يا  دجو  لزه  ردملظ  مه  يراد  رون  مه  مدق ، مه  يراد  هدید  مه 
تارب یب  يراگن  وت  نوچ  نورب  ّتنج  زا  دمآ  نوچنوبز  منیب  ارت  قلخ  نوزف ، منیب  ارت  نسح 

تانیاک لک  رتشوخ ز  وترادید ، زا  ندید  کیوت  رازآ  زا  مرازیب  وت ، رازلگ  زا  مران  رد 
تابن گنس و  رطم  گیر و  نم  وچ  دیوگ  انث  وت  ربنرتسن  رپ  ناهج  ددرگ  نهد  یئاشگب  هک  هگ  ره 

تایح دراد  لدب  ار  ناج  وت ، يوبشوخ  بل  ود  ربوت  يور  ياپکاخ  هن  وت ، يوک  هبعک  وچ  یلاع 
تابن نودرگ  زا  وچ  نابات  تبغبغ ، رب  اهلاخ  ناوتبش  دنادرگ  زور  نوچ  تبل  نیشون  نیا  ناهرب 

تالص هد  رد  نایفوص  نوچ  ینک ، تراغ  ناج  هک  یتقوینک  تجح  نخس  ام  رب  ینک ، توعد  بلب  ار  ام 
تال يور  رب  نزب  ار  ال  يزع ، دوبن  يزع  زا  نوچيزجعم  بل  زا  يامنب  يزجاع ، یتشکب  را  زاب 

تارف دش  اجنآ  هدیدکی  دش ، هلجد  اجنیا  هدیدکیدش  هّلح  نوچمه  دادغب  دش  هلمج  ام  رب  تاهمغ 
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تاحلاصلا تایقابلا  يرس  کی  مناوخ  وت  رب  اتيرحاس  نک  يرماس  رب  يرپ  نوچ  يا  کلم  نوچ  يا 
تامم مه  تایح و  رد  مه  ارت  دوبن  رذگ  يو  زاارچ  ندرکرذح  يو  زا  ارت  رم  یئانس  ناج 

853 *** 102
دزیا ماد  فلز  هناد  وت  لاختخاس  اهلد  راکش  يارب  زو 

دزیا ماب  نحص و  راوید و  ردارت و  تسه  هک  ياهبعک  نانچنآ 

869 *** 127
دوب ناج  همه  نایوکن  لصو  وا  رد  هک  یهاردوب  رس  همه  نازیزع  ياپ  رد و  هک  یئوگ 

دوب نامد  نازوس  شتآ  زا  شهگلزنمكاخ  ورد  هراپ  لد  لیس و ز  رگج  نوخ  زا 
دوب نایژ  ریش  نهد  اجنآ  دحل  روگدش و  انف  هار  نآ  رد  هک  نازیزع  ناج  سب 

دوب نآ  رب  هار  رس  میدیسر  دنتفگرود  زا  دمآ  دیدپ  لامآ  هبعک  نوچ 

905 *** 182
شابم لزنم  رب  هدرم  نوچ  ناگدنز  نوچ  ور  هارشابم  دوخ  ماک  دنب  رد  هد و  لد  یئانس  يا 

شابم لصاحیب  بآ  ینعم  كاخ  یشابن  روزورف  مک  تمحز  ران  تمحر  بآ  یشاپن  نوچ 
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شابم لطاب  تروص  یشابن  نوچ  قح  تریسوشم  اشیا  تفآ  یشابن  نارای  تفار 
شابم لکشم  تیآ  زج  ناقشاع  باتک  رديوگم  نشور  هتکن  زج  نافراع  نایم  رد 
شابم لمسب  وا  شیپ  رد  وا  رهم  غیتب  زجدننک  نابرق  رگا  ناج  نارای  برق  يانم  رد 

شابم لمحم  رد  هراومه  وا  مصخ  ودع و  ابيدوب  جدوه  رد  قوشعم  اب  هک  یهاوخ  یمه  رگ 
شابم لباق  ار  قشع  هاگن  زج  لد  يوش  رووشم  نکسم  ار  تسود  ياوه  زج  ناج  يوش  رگ 

شابم لتاق  لظنح  زج  ار  تسود  نانمشدنکم  هناختب  يار  يدرک  هبعک  يز  نوچ  يور 
شابم لیام  ودب  يراب  ياهن  رگ  وا  عناموت  قوشعم  نمشد  وت  اب  تست  داهن  رد 

980 *** 303
نک رمک  غیت  زا  تمه  ازوج  وچزاس  رز  ریجنز  زا  تنیز  نودرگ  وچ 

نک رگد  ماجنا  ماجنا  نا  زوریگ  رگد  زاغآ  زاغآ  نآ  زا 
نک رجش  خاش  ار  لقع  ناورتناج و  غاب  زا  تسا  لبلب  شقشع  وچ 

نک رسپ  زا  نابرق  میهاربا  وچيزوسن  شتآ  رب  هک  یهاوخ  رگا 
نک ردپ  نامرف  لیعمسا  وچيزاس  هبعک  گنس  هک  دیاب  ترو 

نک رد  گنهآ  باتفآ  نوچ  کبسترمع  راوید  زا  هیاس  دمآ  رب 

99 *** 
تسا فیرعت  رهب  هبعک  تبسنتسا  فیرشت  رهب  شرع  مقر 

يرصم نونلاوذ  خیش  تیاکح   164 *** 
تشد هب  يزور  نانچ  رد  نونلاوذ  تفرتشگ  فرب  رپ  همه  ارحص  نوچ  تفگ 

رس هب  هدنکفا  رد  نزرا  ینمادربخ  یب  نامیاز  ار  يربگ  دید 
دیودیم اج  ره  دیشاپیم و  هناددیودیم  ارحص  هب  تفریم و  فرب 

هاگپ نزرا  نیا  وت  یشاپیم  هچ  زاهار  ناقهد  ياهک  شنونلاوذ  تفگ 
دیدپان مد  نیا  دش  ناغرم  هنیچدیدپان  ملاع  تسا  فرب  رد  تفگ 

رگم نم  رب  دنک  تمحر  ادخ  اتردق  نیا  مشاپ  هنیچ  ار  ناکغرم 
ياهناوید رگم  وت  دریذپ  یکياهناگیب  نوچ  هک  شنونلاوذ  تفگ 

ارم دشاب  سب  تفگ  دنیب ، تفگادخ  دنیب  نیا  دریذپن  رگا  تفگ 
رظن شداتفا  ربگ  نآ  خر  ربرگد  لاس  جح  يوس  نونلاوذ  تفر 

فازگ یتفگ  ارچ  نونلاوذ  يا  تفگفاوط  رد  اسآ  قشاع  ار  وا  دید 
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کین تفریذپب  دیدنسپب و  دیدکیلو و  دنیب  دریذپن و  نآ  یتفگ 

داد هاگآ  لد  ناج و  ارم  مهداد  هار  یئانشآ  رد  ارم  مه 
دناوخ شیوخ  هار  ناریح  ارم  مهدناوخ  شیپ  دوخ  هناخ  رد  ارم  مه 

یگناگیب همه  ناز  متسر  زابیگباوخمه  مهللا  تیب  رد  تسه 
يادخ يا  یشورفیم  نازرا  تفگياجز  نونلاوذ  دشب  یلاح  نخس  ناز 

277 *** 
دوج هدرب ز  هبعک  بآ  وا  ردصدوجس  يارب  زن  دوج  یپ  زا 

574 *** 
یکیک زا  شتآ  هب  نکفم  هماجیکیبل  تفگ  رادنپم  جح 

یناقاخ

رد ناریا ، نازادرپ  نخـس  نارعاش و  نیرتگرزب  زا  یکی  یناورـش ، یقیاـقح  یناـقاخ  یلع  نب  میهاربا )  ) لیدـب ق ). 595 ه . - 520  ) یناقاخ
تسیب و ات  دشابیم  وا  باقلا  هلمج  زا  نیدلا  لضفا  مجعلا و  ناسح  دـمآ . ایند  هب  ناریا  دالب  زا  ناورـش  رهـش  رد  يرمق ، يرجه  لاس 520 
. دروآ يور  يوجنگ  ءالعلاوبا  هب  داتسا  گرم  زا  سپ  تخادرپ و  شناد  لیصحت  هب  نامثع  نب  رمع  نیدلا  یفاک  شیومع  دزن  یگلاس  جنپ 

راب نیلوا  يارب  لاس 551  رد  دـیزگرب . وا  يارب  ار  یناقاخ  صلخت  درک و  یفرعم  هاشناورـش  رهچونم  ربکا  ناقاخ  هب  ار  وا  يوجنگ  ءالعلاوبا 
یکیدزن رد  ترفاسم  نیا  زا  تشگزاب  ماگنه  و  تسبرب . رفـس  راب  نیقارع  يارما  ندید  جح و  دصق  هب  مود  راب  يارب  لاس 569  رد  سپس  و 

دربیم و رـس  هب  زیربت  رد  رمع  رخاوا  رد  یناقاخ  دورـس . ار  نئادم » ناویا   » فورعم هدیـصق  دش و  رثاتم  نیادم  ناویا  هبارخ  ندید  زا  دادـغب 
. دش هدرپس  كاخ  هب  زیربت  باخرس  هلحم  ءارعشلا  ةربقم  رد  تشذگرد و  رهش  نیمه  رد 

. تسا نیقارعلا  هفحت  شراثآ  زا  رگید  دراد و  تیب  رازه  هدفه  دودح  وا  راعشا  ناوید 
ابید نایکم  دنردن  هبعک  ماب  زتشنک  شرف  رهب  هک  لد  هدم  زآ  تسد  هب 

اصقالادجسم ریجنز  دربن  یسکكوخ  ندرگ  رهب  هک  ناج  نکم  سفن  يوب  هب 
اجر فوخ و  هیت  هب  یسوم  وچ  هدنامزاب  وتتشذگ  راو  رضخ  رمع  هبکوک  هک  نیبب 

ادرف رب  مشچ  تستافرع  يوس  نآ  زازونه  هجاوخ  دهم  دوب و  جح  تبون  ریرپ 

30 *** 
ارم راب  نکف  دادغب  طخ  رد  مه  زابارم  رای  يا  هد  دادغب  طخ  ات  یم  ماج 

ارم رایط  وچ  راک  دش و  جاب  نوچ  شیعیگتسارآ  زو  رایط  مدید و  هگج  اب 
ارم رآ  دورف  تشادرب  لزنم  نادب  مهمیتشادرب  هبطصم  رد  لواک ز  تخر 
ارم راب  رگد  تسناغم  يوک  رفستفر  مدروآرب و  دهج  دص  هب  هبعک  رفس 

ارم راپسب  هینوتاخ  هب  ریگ و  نم  تسدنزم  زین  وش  هی  زین  وش  فال ز  نم  شیپ 
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ارم راب  رد  هیبعت  نکم  هتفس  نینچ  نیالاسما  دوب  جح  ود  داتفه و  وت  جح  میئوگ 
ارم رادنپم  رادنپ  هدهیب  نینچ  نیافاوط  درک  ترس  يالاب  هبعک ز  میئوگ 

ارم راب  دهدن  رد  نآ  ندز  منادن  نوچتشاذگن  رد  ارم  هبعک  مدز  هبعک  رد  نم 
ارم رادرک  مد  دنیبن  وچ  دریگن  ردتفرگن  رد  نم  مد  متفرگ  هبعک  نماد 

ارم راذگم  رذگم و  نمز  هک  هبال  درکمدش  هبعک  هدش  در  نم  هک  دید  هدک  غم 

ارم رادیرخ  دنرید  رد  ناگس  هکدنریذپن  ارم  هبعک  رد  نادرم  ریش 
ارم رادقم  دناد  هب  هدکیم  یقاسماخیم  يادز  گنز  منم  دیب  هتخوس 

ارم راوخ  کحم  درک  نآ  زا  نم  مرایع  مکتسا  کحم  ار  ناگمه  دقن  دوسالارجح 
ارم رامخ  رد  هبعک  مخ و  کنآ  مزمزنم  دوسالارجح  سپ  ناتب  لاخ  سپس  نیز 

لزانم حرش  زاب  قدص و  دصقم  قشع و  تفص 
هکم ات  دادغب  رد  زا  هبعک  هار  کسانم  و 

65 *** 
دناهدید نایرع  هبعک  نامرحم  نوچ  ار  حبصدناهدید  ناج  هبعک  قداص  حبص  رد  ناور  بش 

دناهدید نامیا  يور  ناج  هبعک  زا  حبص  هب  مهحبص  نامیا و  نوچ  هدنام  نایرع  سفن  سابل  زا 
دنا هدید  نادنخ  دولآ و  نوخ  زبس و  هسپ  وچمهحبص  هب  ار  نودرگ  هک  شوخ  کشا  دنزیر ز  رکش  رد 

دناهدید ناج  هبعک  هداتسیا  قوش  فقومهدمآ  قشع  مرحم  هدیرب  ترکف  يداو 
دناهدید نابرق  نوخ  ار  قفش  غیت و  ار  حبصشهگنابرق  رد  هسیپ  واگ  ود  هدید  بش  زور و 
دناهدید ناتسبد  دص  هَّللادی  طخ  زا  لد  ردکنآ  رهب  کسانم  حرش  لد  حول  زا  دناهدناوخ 

دناهدید ناطلس  ياهجسای  هاگ  تمالع  لدکنآ  زا  ناطلس  جسای  رب  مه  هدناوخ  ناطلس  مان 
دناهدید ناکما  دیرجت  يداو  رد  اجک  ردبلط  دادغب  لوا ز  هتشادرب ز  اجک  زا 

دناهدید ناوخ  مه  همشچ  مه  دصقم و  مه  هگتشاچاتشان  ناگنشت  لزنمز  هدنار  مدحبص 
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دناهدید ناغفا  صقر و  رد  ناربلد  یلح  نوچهار  قشع  ناکلاس  ناج  هبعک  فاوط  رد 
دناهدید ناریح  تسمرس و  ناقشاع  لقع  وچ  مههار  هردس  نانکاس  ناج  هبعک  دوجس  رد 

دناهدید نایرب  یهام  همشچ  رصخ و  ملعراو  سایلا  نامرحم  ناج  هبعک  میرح  رد 
دناهدید نادرگ  هساک  ناج  هزوی  رد  یپ  زاار  هساک  نیرز  خرچ  ناج  هبعک  قیرط  رد 

دناهدید ناویح  باک  ییوگ  دنارضخ  یهامدناهتشگ  روناج  زاب  ناج  هبعک  زک  ناگتشک 
دناهدید ناقهد  عبط  ریما و  سفن  اراج  ود  نیاکهد  تفه  يوج و  رهش  هن  يوسناز  ناج  هبعک 

دناهدید ناینب  قشع  رهش  هب  ار  ناج  هبعکلد  میلقا  رد  رهش و  نآ  هد و ز  نیز  هتشذگرب 

دناهدید ناسآ  یکاخ  یتشم  راوشد  هر  نیاکنتفوک  ناج  هبعک  هار  دنناد  نایکاخ 
دناهدید نآ  ندید  لیفط  ار  نیا  ناگصاخدناهدرک  ناج  هبعک  لاثم  نیگنس  هبعک 

دناهدید ناهنپ  قیفوت  همان  شرپ  ریزهدمآ  ناج  هبعک  میرح  زک  رتوبک  ره 
دناهدید نامرف  ضرف  نت  هبعک  فاوط  سپدناهدرک  ناج  هبعک  فاوط  لوا  ناقشاع 
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دناهدید ناشفا  مزمز  هبعک  قوش  زا  ار  هدیددناهدید  ناج  هدید  شقن  هبعک  لایخ  ات 
دناهدید نادرم  تفه  هدرک  تفه  ره  ار  هبعکبرغ  قرش و  زک  یشتآ  هکم  هب  هدرک  رب  قشع 

دناهدید نابات  هلجد  يور  هب  هدعقلاوذ  هامهدمآ  دادغب  نیچ و  دنهز و  شتآ  نآ  رب  مه 
دناهدید نارطم  ریجنز  هقلح  رپ  ار  هلجدهتفای  یسیع  لیدنق  همین  ار  ون  هام 

69 *** 
دناهدید ناوارف  هر  لیلد  شجاح  یپ  زکراوس  رتشا  یئبارعا  نوچ  هداتسا  لیئربج 

دناهدید نایاپ  هکم  رحب و  دحرس  هصقاوجوم  بارعا  یتشک و  یتخب  تسا و  رحب  هیداب 

70 *** 
دناهدید ناس  عطقنم  ار  نامسآ  دیف  رد  ربزاب  لاس  دصناپ  يزور ز  نینچ  رد  جح  یپ  زا 

دناهدید ناوارف  طحق  ایگ  بآ و  وا ز  ردناکهیداب  هم  يدب  مدید  یفتقم  رود  هب  نم 
دناهدید ناتس  رفولین  دص  هاگ  ممیت  زکزومت  رد  مدید  لاسما  یضتسم  دهع  هب  سپ 

دناهدید نامع  رحب  ياههکرب  ار  اهکربنم  رعش  بآ  جاح و  کشا  لضف و  باحس  زا 
دناهدید نالذخ  سبح  هجنکش  رد  زار و  ویدرد  گنهاشفشب  رز  نوچ  کنآ و  قورحم  هوک 

دناهدید نابآ  هام  رباح  هب  اروح  اب  فاننامسآ  غارچ  يدناشنب  هک  ناکاپ  مد  زا 

www.Ghaemiyeh.comیناقاخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


55 ص :

دناهدید الیغم  ياج  رب  هردس  اریمس  ردتسود  طخ  نوچ  سدقلا  حور  رپ  رضخ و  یپ  زو 
دناهدید ناش  لسع  زا  ناک و  هرقن  زا  ناکلاسداقتع  هلیسع ز  گیر  هرقن و  روش  بآ  ز 

دناهدید ناولا  سدنس  شرف  ياپ  ریز  جاحجاح  ياپ  ریز  هدرتسگ  کلم  رپ  یسب  زا 
دناهدید ناگژم  كون  رد  انح  گنر  یخرسکشا  زا  کیل  هدید  ياپ  رد  انح  گرب  يزبس 

دناهدید ناتسبش  زا  ناسورع  جات  مخ  نوچسورع  يداو  زک  هجحلاوذون  هام  نآ  هخ  هخ 
دناهدید ناونع  نیع  نوچ  ای  همان  ياحس  وچتسار  ماف  رتوبک  ربا  هیاس  رد  ون  هام 

دناهدید ناوخا  هک  اقایرت  کسملا و  ءاود  سبمشچ  شیپ  هنیفص  ات  هیقراس  كاخ  بآ و  ز 
دناهدید ناهافص  ياهرکشلگ  لظنح  راخقوش و  هرمع ز  خلسم و  خالگنس  نایم  رد 

دناهدید ناگنپ  هزوریپ  نیا  ردنا  روص  هخفنقح  کیبل  زو  هتشگ  رشحم  نحص  مرحم  تشد 
دناهدید ناتسپ  ریش  نیرق  ناتسب  هریشنایمارحا  موق  ریش ز  رد  هبعک  طاشن  زا 

دناهدید ناتسپس  مه  ناتسپ  ود  مه  شموق  ردقشع ز  ناروجنر  هنیس  دیما و  ناگدز  ریش 
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دناهدید ناشیا  سفن  طونح  خر  ارفعزناشک  نت  رد  نفک  اجنآ  سفن  هتشک  ناگدنز 
دناهدید ناکیپ  هآ  گندخرب  هَّللا  وه  زاناهد  ردنا  يوه  يوه  نانز  وگنوچ  نادرم  ریش 

دناهدید ناحبس  نیس  شدیلک  هنادند  زابهدز  یبسح  لقف  زا  لفق  ناشدیما  رد  رب 
دناهدید نالیگ  جنران  ار  طورخم  لظنحطاشن  زا  هار  رد  دومحم و  هلخن  ات  هدمآ 

دناهدید ناشطع  هک  ار  فحصم  باقرغ  كاخکشازا  باریس  مه  هدرکو  کشا  باقرغ  رد  هلمج 

71 *** 
دناهدید ناک  رهوگ  زا  ساسا  ار  تمحر  هوکدناهدید  ناج  رهوج  زا  سابل  ار  فقوم  تشد 
دناهدید ناوضر  شاقس  رثوک و  وا  عنصمکنآ  زا  تستانج  ضرع  فقوم  تشد  هاگضرع 

دناهدید ناطرس  توح و  يورد  هک  يوفص  يرتشمتسه  هکرب  نآ  يرتشم و  ياج  تسناط  رس  توح و 
دناهدید ناسکی  ود  رهاف  هطقن  فاق و  هوکوا  ردق  شیپ  هک  دراد  یتمرح  تمحر  هوک 

دناهدید نانبل  هوک  زا  شرع  هک  یناناب  هدیدلحک  رهب  زا  دناهدرب  تمحر  هوک  هزیر  گنس 
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دناهدید ناماد  کشخ  قرغ و  کشا  زا  عمش  وچمهعمش  وچ  لد  نازوس  هداتسا  هوک  شیپ  ار  ایفصا 
دناهدید نامهم  خرچ  متفه  هب  ار  دوخ  هگماشهاگتشاچ  هدیسر  فقوم  رد  هجحلا  يذ  متشه 

دناهدید ناشف  رد  دیشروخ  ناشفا و  رد  رباعمش  رون  عمج و  روش  کشا  زا  هوک  زارف  بش 

دناهدید نامیلس  رهب  يرگید  زامن  نوچجاح  رهب  زا  تشگزاب  یتفگ  برغ  زا  باتفآ 
دناهدید ناسارخ  لباب  دح  زا  جاح  مرج  الباتفآ  قرشم  هدرک  تعجر  هب  برغم  زا  یتفگ 

دناهدید نامیشپ  نتفگ  انا  زا  ار  یشتآهتفای  یکاخ  یباک و  ترفغم  میسن  زا 
دناهدید ناداش  وفع  دیما  رب  ار  ياهدنارلضف  ناراب  هتخیر  تمحر  ربا  ناوارف  زو 
دناهدید نافوط  هنیدآ  مه  حون  دهع  هب  دوخمرک  نافوط  قرغ  ام  هنیدآ و  ام  جح 

دناهدید ناسین  قلخ  ياطخ  زا  ار  قح  وفعدوب  ناشنایسن  هداد  ياطع  زک  نامیرک  نوچ 
دناهدید ناملسم  یناطیش  ینج و  یسناجح و  ود  داتفه و  هدرک  تقرف  هس  داتفه و  قلخ 

دناهدید ناصقن  دادعا  رازه  دصشش  رد  هچ  رهقح  هدرک  کیالم  زا  يازفا  رد  ونون  ار  جاح 
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دناهدید ناریا  ماش و  لها  لاسماک  فرش  نیازربخ  رب  ناریا  ماش و  يوس  حبص  دیرب  يا 
دناهدید ناهیک  جاح  ربکا  جح  زک  یتلوديوگب  ار  ناهیک  رارحا  باتفآ  نابز  يا 
دناهدید نایصع  هیزغ  زن  میب و  هچ  افخ  زنهتفای  یلیخب  ناراب  زن  بیسآ و  مومس  زن 

دناهدید نارفغ  رون  رعشم  هب  لعشم  بشمینگنس  هتسکشب  هیاپ و  هک  نآ  رب  بش  لوا  هدنار ز 
دناهدید ناسنا  سفن  زا  صاوخ  نابرق  کیلینم  رد  ابرق  هدرک  ناویح  سفن  نادادماب 

دناهدید ناویح  نوخ  زک  ینم  گنس  یخرسفرش  رد  دیآ  ربمه  هبعک  گنس  یهایس  اب 
دناهدید ناسفا  یکم  گنس  وچ  شناویک  مرجهتخآ  خیرم  غیت  نابرق  رهب  حباذ  دعس 

دناهدید ناویرغ  نایوپ و  جاح  غیت  يوسار  خرچ  دنپسوگ  ردام  هب  دیاک  هرب  نوچ 
دناهدید ناد  نابز  ار  قح  نتشک و  تقو  هتفگقح  رکش  ینابز  یب  نابز  رب  نانابز  یب 

دناهدید نابضغ  وید  رب  هتخادناک  ار  گنسفوخ  لها  فیخ  دجسم  شیپ  هدوب  هرمج  هس  رد 
دناهدید نالوج  فوط و  هبعک  درگ  رب  ار  شرعشرع  درگ  رب  نایسدق  نوچ  هکم و  رد  هدمآ 
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دناهدید نارود  تفه  شفاوط  رد  ار  نامسآ  وزاین  زا  سوب  نیمز  ناراب  نوچ  هتشگ  هبعک  شیپ 

دناهدید ناکرا  راچ  فوط  تفه  مجنپ  نکرجح  ناکرا  جنپ  بیترت  زو  هبعک  ناشیا  دیع 
دناهدید نایعا  تاداس و  زک  بیترت  نآ  رب  مههس  راچ و  هدرک  هورم  افص و  یعس  هتفر و 

دناهدید ناماس  زاس و  ار  جح  هک  نییآ  نآ  رب  مههدمآ  میعنت  يوس  ندرک  هرمع  يارب  سپ 
دناهدید ناوید  ياهکلذف  لامعا و  متخار  هرمع  کنآ  تسیلامعا و  ناوید  ار  جاح 

دناهدید ناگورگ  یکیرات  هب  ناویح  همشچکنانچ  هدید  برع  ناهایس  تسد  رد  هبعک 
دناهدید نادنچ  ود  اغوغ  زا  هبعک  ناتسودگنس  هب  ناغرم  زا  هبعک  نانمشد  هدید  هچنآ 

دناهدید نابعث  زغم  ردنا  راد و  ناج  هرهمورگ  یموق  نیرتدب  تسدب  ییاج  نیرتهب 
دناهدید ناکس  روس  ناگس  ار  ناریش  ياجغیرد  يا  مرزآ  هبعک  زا  ین  مرش و  دزیا  ین ز 

دناهدید نایبص  ما  رد  رس  هناریپ  ار  لقعلاح  دجو و  زا  ناگدیروش  نوچ  هبعک  فاوط  رد 
دناهدید نآرق  روشنم  هنحش و  ار  یفطصمکلم  راد  هبعک  ناناطلس و  ناطلس  قح  تاذ 
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دناهدید ناسح  یناث  یفطصم  ردص  شیپيور  داد  برثی  هب  یناقاخ  هکم  هار  نوچ ز 
دناهدید ناوخ  یسراپ  شک  یگس  يزات  نآ  خب  خبوا  هاگرد  رب  تسیزات  گس  یناقاخ  هدنب 

زاجحلا زرح 
74 *** 

دننیب ادیپ  هنیآ  نآ  رد  هرهچ  ار  هبعکدننیب  امیس  هنیآ  حبص  خر  نوچ  ناوربش 
دننیب انعر  نز  یمور  هنیآ  سپ  رددنرگن  ار  برع  نوتاخ  هنیآ  نآ  هچ ز  رگ 

دننیب اجنیا  زا  مدشوخ  ابص  دنزوسب و  شوخدننکف  شتآ  رب  دنرآ و  بش  دوع  نارتخا 
دننیب ارطم  شنادند  كاخ ز  يدوعدوع  هتخوس  زا  دنک  ارطم  وچ  نادند  حبص 

دننیب ایهم  هبعک  بلس  ار  کلف  اتدنشک  مارحا  هداس  ءادر  رد  ار  حبص 
دننیب اسآ  کلف  یسابل  زبس  ار  هبعکفتک  هب  دنرآ  رد  حبص  ءادر  نوچ  نامرحم 

دننیب ابید  هقش  ملع  شحبص  مهدوش ز  هبعک  نت  يابید  هقش  کلف  دوخ 
دننیب امیس  هنیآ  ریذپگنز  لد  اتمشچ  هلاژ ز  من  دنرآ و  رگج  زا  حبص  مد 

دننیب افصم  درس  مد  مرگ و  من  زکنیب  هنیآ  نیا  هنیآ ، دننک  هریت  من  مد و 
دننیب ارای  هچ  حور  ندز  هر  ار  ویددننزب  یحوبص  هار  نانز  حوبص  هآ  ز 

دننیب ایرث  حیبست  همه  تسد  هب  هکرانز  نودرگ  نت  هم  حدق  نآ  دننکشب 
دننیب الاب  هدز  هبق  اهلد  شتاکدنیآ  ریز  همه  حیبست  یپ  زا  نارتخا 

دننیب ازجم  حیبست  وچ  هک  ینارتخاکلف  حیبست  نذؤم  زا  دننازرل  کین 
دننیب احیسم  مارحا  هماج  ءادر  ناکریش  وچ  دنیوشب  زور  ءادر  نآ  ماش  حبص و 

دننیب ابیکش  تسا  یگنرود  هچ  ره  زا  لد  هکدندازآ  ماش  زو  حبص  زا  ناقاتشم  هن  هن 
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دننیب او  نانز  گنز  نیدب  هن  نادرم  هک  ورماف  هیلاغ  شف و  هنوگلگ  هدمآ  ماش  حبص و 
دننیب اوسر  نز  ات  درد  زبس  رداچرهد  نت  رب  دنک  هچ  بذاک  سپ  قداص  حبص 

دننیب داوس  یجنرطش  تلاک  هپس  ودرهد  هعقر  رب  دمآ  زور  بش و  سونبآ  ز 
دننیب انامه  هن  شدنبلط  نایاپ  هچ  رگجنرطش  باسح  فیعضت  وچ  تسارهد  بعل 

دننیبام روخبآ  رهز  شتآ و  وا  رد  هککلف  يانیم  هساک  نیا  رد  كاخ  دنک  یک 
دننیب انیم  هساک  رد  هک  تسکاخ  همهدنرگن  ردنا  وچ  هک  تجاح  هچ  كاخ  مطلغ 

دننیب ات  وگم  چیه  ار  همه  رس  رب  كاخكاخوچ  دننیب  يراوخ  کلفز  ناراوخ  كاخ 
دننیب الوت  هبعک  رد  هب  مه  ار  ود  نیاکمینز  هبعک  رد  رهد و  کلف و  زا  میرذگب 

دننیب اقس  هژم  راد و  هلعشم  ناشهآمن  فت و  زک  نارپس  يداو  یپ  كاخ  ام و 
دننیب انیس  هکرب  هکرب  شاهکرب  هکمیوش ز  هار  نآ  هصقاو  هصقاو  هراه 

دننیب ایحا  هلح و  هدز  میس  هبقبابح  ناراب ز  وچ  رحب  نآ  رب  رحب و  هیداب 
دننیب اساوم  هاچ  بل  هب  هیزغ  زودنبای  تنوعم  هار  رس  هب  هجافخ  زا 

دننیب اروح  تهکن  وچ  اروح  اب  فتمومس  داب  نآ  دمد  خزود  وچ  هک  یهاگمرگ 

دننیب امرگ  تفاک  نارگج  هتفت  رهبفطل  دنویر ز  هصرق  دوش  سمش  هصرق 
دننیب امرس  مد  نادیرم  سافناز  هکدوش  روفاک  هشیش  تفص  جنران  خرچ 

دننیب ارآ  بش  هام  وا  زک  تسماش  رتچجاح  رکشل  رد  هدز  هفیلخ  صاخ  ملع 
دننیب ًادمع  هتسارآ  بش  هب  یباتفآریز  هچ  راتسد  تیار و  رس  هب  نیرز  زاب 
دننیب اپارس  شوسیگ  هب  هدیشوپ  زابگنز  هشنهاش  رتخد  رس  هب  نیرز  جات 

دننیب ایلع  هبعک  ناما  ناویا  نکلرطخ  زیلهد  هیداب  هر  تسار  ناکلاس 
دننیب ادلی  بش  هاچ  هب  زور  فسویتسا  برط  زور  نتسبآ  مغ  ياهبش  همه 

دننیب امسا  تملظ  رد  ینعم  شباتدنبای  وراد  یخلت  زا  تیفاع  یشوخ 
دننیب اشامت  ياج  کلف  يارحص  هب  سپدنناوخ  شریثا  هک  شتآ  لپ  زا  دنوش  رب 

دننیب اوأم  تنج  هدئام  رس  سپدنناد  شطارص  هک  یئوم  رس  زا  دنرذگب 
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دننیب انمت  رازلگ  ناتسراخ  سپراخ  دمآ  تشهب  هار  همه  هنجلا  تفح 
دننیب ارحص  رس  ات  رس  ناتسراخ  زابتسا  رازلگ  رقس  هار  همه  رانلا  تفح 

دننیب ارمحیم  سپ  زرب  دنبای  هروغدنسر  همشچرس  هب  سپ  هرب  دننیب  هروش 
دننیب اقنم  هروغ  وا  زک  تسا  رهم  باتدنراگنا  تارف  هروش  وا  زک  تسا  ربا  بآ 
دننیب ابهص  همشچ و  ام  هروغ  هروشدیما و  غاب  لد و  هار  رد  هک  تسا  هبعک  رف 

دننیب ادرف  وت  بآ  ینک  زورماک  يوجدنورد  اجنآ  وت  تشک  ینکف  اجنیاک  مخت 
دننیب افاکم  کین  رظن  مه  ار  کینزاین  لهاک  ینک  هچ  یکین  هر  رد  یلد  دب 

دننیب ایرد  وچ  تسمرس  شک  ایرد  لدقشعیم  زا  دندش  ریس  ناجز  هک  یناگنشت 
دننیب اوآ  هزرل ز  شملع  ریرح  نوچسوک  هلان  دونش  مرحم  يداو  زک  وید 
دننیب ایهم  نابرق  ود  دنرآ و  رضاحینم  هب  ار  نیمز  واگ  کلف و  دنفسوگ 

دننیب اهنت  هب  هبعک  ات  هدش  اهنت  هب  هرنالدریش  همه  شوگرخ  وچ  هدرک  طلغ  یپ 
دننیب امسم  هبعک  رد  شنما ز  هب  هکتسا  راورتوبک  هبعک  مرح  رد  نامسآ 

دننیب او  رد  نز و  قلعم  هبعک  رد  ربدنام  رتوبک  هب  يدوبک  وک ز  نامسآ 
دننیب انهپ  هب  هک  الاب  هب  هن  شناریطدیرپ  هبعک  ربز  دراین  هک  رتوبک  نیا 

دننیب الاب  هک  تسا  هبعک  هماج  هیاسدنناوخیم  شکلف  هبعک  رب  زک  ياهقش 
دننیب الال  رهوج و  برع  نوتاخ  شیپدنرآ  مور  شبحزا و  لصاب  هک  ار  بشو  زور 

دننیب ارضخ  یمور  قتت  شناکرت  وچ  هکتسلاخ  یگنز  خر  ینامی  فلز  یشبح 
دننیب امص  هرخص  نآ  زا  شلاخ  هطقنفلز  هقلح  رد  هقلح  زا  دننیب  ار  هبعک 

دننیب ابیز  ینوتیز  خر  ناک  ناقشاعفلز  هقلح  نآ  رب  لاخ و  نآ  رب  دنناشف  ناج 
دننیب ادیش  همیسارس و  شنودرگ  وچ  هکتسدش  لاخو  خرو  فلز  نآ  قشاع  يرتشم 

دننیب اراس  ربنع  یهیس  شلاخ  هکریش ز  وچ  تسدیپس  هچزا  فلز  هقلح  نآیتفگ 
دننیب انرب  خر  لاخ  هناریپ و  فلزوا  رب  هک  ین  بجع  تسسورع  هنیرید  هبعک 
دننیب انوگ  هیلاغ  نامه  گنر  ار  لاخکیل  دنادرگب  گنر  نهک  فلز  هقلح 
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دننیب اصقا  دجسم  هلسلس  رد  تسدفلز  هقلح  نآ  دنرآ  تسد  هب  هک  نازاب  قشع 
دننیب ابعم  گنس  نآ  رهوج  رد  روندننز  هسوب  هیس  گنس  نآ  رب  هک  ناشاپ  كاخ 

دننیب اجافم  تاملظ  رضخ ز  همشچعادو  تقو  ندز  هسوب  هیس  گنس  یسب  زا 
دننیب العم  شرع  کلم و  هنیدم  رددندید  ازجم  رون  کلف و  هکم  هب  رگ 

دننیب الاو  ترضح  رد  كاخ  روخبآمومس  داب  زا  هدز  شتآ  رگج  نایکاخ 
دننیب اقنع  رپهش  زا  يو  نار  سگم  هکمرک  ناوخ  دنکف  قیالخ  شیپ  یفطصم 

دننیب اهاط  هیاپ  ناوخ  هلز ز  ار  ود  نیاکدلخ  سیردا ز  دیآ و  دورف  خرچ  زا  یسیع 

دننیب ایند  هچناوخ  نیا  رب  هک  اهابا  نآ  زدننزن  مد  شمرک  ناوخرس  ناگصاخ 
دننیب ابکس  هکنآ ز  تسا  سگمرخ  هنوگکیلو  شابکس  رس  دیامن  گنر  نارفعز 

دننیب یلجت  رون  زا  هدش  هراپ  روطدنبای  دمحم  رف  زا  هدش  هلاو  لقع 
دننیب ات  ینک  رود  شملق  زک  نون  وچ  نتدنتفخ  نیسای  رد  رب  نیسو  یی  نوچ  ناجو  لقع 

دننیب اوح  مدآ و  ةوکز  ناهاوخ  عاصشاخس  دیع  زا  هزور و  نخس  هتفرگ ز  وا 
دننیب اجیه  شتآ  ددم ز  هک  ناریش  تنآهمه  دنا  فهک  گس  شمیرح  هب  نادرم  ریش 

دننیب یلاعت  شرعلا  کلم  ياقل  اتدنزاس  دمحا  رد  كاخ  هدید ز  همرس 
دننیب ارغ  هضور  نآ  زک  تسمیس  جاسناهج و  زورو  بش  هکیناهج  تسوا  ترضح 

دننیب اراد  رواد  نید  ترضح  نآ  زا  داددنناسرت  کلف  دادیب  هک ز  ناهاوخداد 
دننیب یلعا  هگرد  نیا  زا  تمرح  ناگدنبکنآ  زا  هَّللا  لوسر  هاگرد  یناقاخ و  هدنب 

دننیب اهاک  وچ  فهکلا و  وچ  شوزاب  زرحتسا  هدروآ  لوسر  نیلابز  هکنیکشم  كاخ 
دننیب ایوگ  یطوط  شمخ  غرمیس  شیپيارس  حدم  مجع  ناسح  رضاح و  یفطصم 

دننیباج شبرع  كاخ  هب  هک  هب  نآ  شهاجدنهد  هاج  اج  همه  ار  مجع  ناسح  هچرگ 
دننیباضیب هنییآ  رد  هک  رتوکن  نآکیلو  دید  ناوت  هرهچ  هیس  طفن  رد  هچ  رگ 

دننیب امغی  تبت و  رد  هک  حور  نیا  زا  هنتسکلف  مراچ  هب  هکدز  ناوت  حور  نآ  زافال 
دننیب ابکنز  هشاب  هشپ و  ناک  یتبکندید  هچ  درب و  الب  هچ  ناورشب  هک  دیآ  شدای 
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دننیب ادعا  تفآ  لایع  رهب  زا  مدرملایع  سنا  سپ  ادعا ز  تفآ  دید  هک  سب 
دننیب اروفص  رهب  زا  مه  شینابش  نآ  ویهاوخ  شتآ  دنک  اروفص  رهب  زا  یسوم 

دننیب ازعم  گنر  شلد  وچ  ار  کلف  هکدننکن  شوخ  شلد  هدرزآ  کلف  بیرف  هب 
دننیب امرخ  لد  رد  هدش  هصغ  ناوختساکهصغ  سک  لد  امرخ ز  هب  درب  ناوت  یک 

دننیب ای  مجع  لها  دنونش  رگادخ  هبنانخس  هب  نیزا  دمآ  رهد  زجعم  شنخس 
دننیب اشنا  رخآ  یفک  هَّللاانبسحدندید و  لوا  زا  هَّللا  لبحب  تکسمت  وچ 

ملس هیلع و  هَّللا  تاولص  ربمغیپ  تعن  اهتاکرب و  هَّللا  مظع  هبعک  حدم  رد 
78 *** 

دنونش اوآ  مدحبص  سرج  ار ز  نایتخبدنونش  اجنیا  بلط  يادن  تساجنیا  دصقم 
دنونش اجنیا  ادن  ار  يرحس  نافتاهدنهاوخ  اجنیا  ادف  ار  يرظن  نافراع 

دنونش ادیوس  بانوخ  رس  زا  درس  دابقوش  شتآ  زا  ور  مرک  لد  زا  ار  نایکاخ 
دنونش ادیپ  هچ  هک  نیب  گس  هلان  مدحبصحبص  هب  دننانک  هلان  گس  وچ  ناج و  گس  همه 

دنونش ارق  هلان  نامه  كاخ  لد  زوزاین  کشا  زا  دوش  ارق  هحبس  رپ  كاخ 
دنونش امص  هرخص  لد  هیرگ ز  گنابار  شتاک  بجع  هچ  دلان  دیرگ و  رگا  كاخ 

دنونش اراخ  هنیس  زا  هک  هلان  نآ  هلاندننیب  شتآ  هدید  زا  هک  هیرگ  نآ  هیرگ 
دنونش ایرد  وچ  هزرل  بت  هلان  ار  هوکسوک  مد  دلانب  حبص و  ملع  دزرلب  نوچ 

دنونش ات  رگن  لادبا  دز  گنابلگ  سوکدنرگن  ات  بلط  حاورا  دش  ماف  لگ  حبص 
دنونش انامه  هن  تمایق  هب  ار  سفن  ناکتسقاشع  لد  زار  بش  هدرپ  رد  هچ  ره 

دنونشاو وا  زک  زامغ  یطوط  دش  سوکدنسرپاو  وا  زک  سوساج  دهده  دش  حبص 
دنونش اغیرد  هآ  غرم  مد  زک  بجع  هچدنربب  بش  رس  زور  ملع  ياپ  هب  نوچ 

دنونش اجافم  سوک  زا  تینهت  را  دیاشجاح  رکشل  ملع  ياپ  هب  وید  دش  هتشک 
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دنونش اقنع  مد  نامیلس  يانرک  وچ  وا  زرک  ددرگ  شعزف  زا  وید  هک  تسا  جاح  سوک 
دنونش ادمع  هب  شناحلادص  هدرپ  کی  هکتساون ز  هرهز  نف  توراه  هچ  سوک  نآ  برای 

دنونش ادرف  هک  روص  سفن  درادن  هندنکن  تمایق  زورما  هک  سوک  دنک  هچ 
دنونش ارآ  لد  گنهآ  هب  دواد  نحلوا  رد  هک  نامیلس  ناویا  مخ  نیب  ار  سوک 
دنونش ایرث  حیبست  هناد  شش  گنابوا  زک  خرچ  مشش  ریپ  هعموص  نوچ  سوک 

دنونش ازوجب  ریت  ملق  ریرص  وازکنآ  بجع  اما  کلف  نامک  هب  دنام  سوک 
دنونش اورد  لد  درد  راز ز  هلانراز  دلان  ارچ  هن ، يدرد  هن و  لد  ار  سوک 

دنونش اعنص  هب  هبعک  زا  نتفوک  نآ  گنابشرس  دنبوک  هقلح و  هدش  رام  نوچ  سوک 
دنونش ادعا  هبوک  رس  درم ز  هلانکنآ  زا  دلان  وا  شدنراد و  هتفوکرس  تخس 

دنونش ارهز  هرهز  شوخ  نحل  همز  رگدومن  هجحلاوذون  هام  هک  تسا  سوک  مخ 
دنونش اهنت  هب  همحرلا  لبج  زا  شادص  اتدوش  سوک  نیا  ربنچ  ات  دهاوخ  کلف  دوخ 
دنونش انیم  ربنچ  زک  رتشوخ  نآ  مد  سپتسا  شوخ  دندینش  هک  نیبوچ  ربنچ  مدرگ 

دنونش ارضخ  دبنگ  زا  سوکلا  قد  گنابنیزا  سپ  رگ  بجع  هچ  هبعک  تمرح  یپ  زا 
دنونش اربغ  هعقر  نیا  رب  هعرق  نآ  گنابجاح  هر  رب  دنز  قیفوت  هعرق  يرتشم 

دنونش انعطا  انعمس و  قلخ  زا  خساپدننز  سانلا  یلع  هَّللو  گناب  نایشرع 
دنونش یلاعت  شرعلا  کلم  زا  لاعت  اتزاین  هب  اپارس  دنیآ  رد  ياپ  رس  زا 

دنونش افصم  بآ  اج  همه  هکرب  هکربدننیب  رونم  غاب  هر  همه  هضور  هضور 
دنونش اشامت  ياج  همه  هکرب  بل  ربدنرمش  هزنت  ياج  همه  هضور  رس  رب 
دنونش انثم  کیبل  همه  زا  صاوخ  اتدناهدمآ  جح  هدامآ  شف  هدام  مجنا 

دنونش ازجا  ندناوخ  ازج  بسک  یپ  زاتسد  رد  کسانم  يازجا  هخسن  ار  همه 
دنونش ادوس  تروس  زا  همه  نیا  ناقشاعشربز  تیآ  هد  تفه  کلف ، تسا  هفیحص  هن 

دنونش ازجم  هراب  یس  وچ  رید  سب  هن  اتدنتسب  کیاکی  هدنب  هدب  هک  هفیحص  هن 
دنونش اقس  فال ز  دهد  ربا  ناشباکتسارچ  حاورا  رب  مان  قح و  هب  ناشیگدنز 
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دنونش انینه  شون  همه  دنشون و  رهزدنرمش  هتخپ  سلطا  همه  دنشوپ و  ماخ 
دنونش الاب  هدرپ  ارس  جنگ  مک  مککیل  هدش  مک  مک  دنرقف و  هدرورپ  جنگ 

دنونش اربت  زاوآ  گنر  نیاز  ار  هماعتسا  دب  زاوآ  هب  هچ  را  گنرب  تسوکینرقف 
دنونش ایند  تروص  زا  شهر  زمر  هچ  رگتسا  ترخآ  هر  رادومن  هبعک  رفس 

دنونش امسا  همه  ناماع  ینعم و  ناگصاخنورب  هداد  يروص  مسا  هب  تسا  ینعم  ناج 
دنونش اراد  رواد  ناهج  صاخ  هرجحتافرع  ماع  هگنادیم  هب  مان  ار  هبعک 

دنونش اجیه  فص  رد  نالدریش  هرعنکنآ  زا  هگنادیم  هب  دنرآ  رب  هرعن  نادباع 
دنونش اغوغ  شروش و  وا  زک  روبنز  وچ  هنخلم  وچ  وناز  رس  رب  رس  شماخ و  نافراع 

دنونش افوم  رکش  نمز  وت  يافو  زکيامن  لیجعت  هک  وت  رب  افو  هب  انابراس 
دنونش اشاح  وت  ریصقت  نم و  روصق  زنمناما  جح و  لاسما ز  رگاهَّلل  شاح 

دنونش احطب  هب  زاوآ  نم  دیف و ز  هب  نمتافرع  يز  هدش  تاقیم و  هتفای  ناتسود 
دنونش ایشا  رتفد  رد  هن  مان  ارم  هکچیه  هیاس  نآ  منم  ریذپهیاس  رگا  چیه 

دنونش اهنمز  هکنآ  مک ز  هب  میناسربمه  يزاس و  نم  لمحم  رگا  دشاب  اهواه 
دنونش الاو  رد  نآ  مما ز  تاهابم  هکتستادوجوم  هَّللا  تیب  هک  هبعک  رد  رب 

دنونش اوأم  تنج  رد  گناب  ناگصاخوا  زک  تسا  هداشگ  هبعک  رد  تسا و  ماع  راب 
دنونش ایلع  هبعک  ندز  هقلح  گنابناکلم  دیاشگ  تانج  رد  ناوضر  وچ  سپ 
دنونش اروح  رویز  کلم و  رپ  گنابدرپس  هبیش  ینب  دزن  یبن  هک  يدیلک  نآ  ز 

دنونش اسآ  سرج  ناحلا  همه  ار  نابراسدنرپس  برثی  هر  نابیجن  راد  سرج  نوچ 
دنونش اراد  همخد  زا  شندیشورخ  هکتسناشابن  لگنز  سرج  توص  کلف  رد 

دنونش اوآ  مرح  زا  مالس  هب  اهولخدايوفطصم  مرح  ناگدمآ  مالس  هب 
دنونش ارغ  هضور  زا  یتما  یتمانابز  هب  قیالخ  دنرآ  یبنلا  یبنلا 

دنونش اج  کی  هب  روص  مود  ماگنه  جنپدعب  هسب  کیالم  راچ  وا  رد  ریرص  زا 

دنونش اره  هلان  ار  هتشاد  بکرمخرچ  قلباز  يد  ناطلس  دقرم  رد  رب 
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دنونش العم  حور  سفن  شلیهص  زکقارب  دننیب  هتشاد  شردب  تبینج  دوخ 
دنونش الجت  رهب  زا  شنتفگ  ین  رانیلعن  تشهد  هدرک ز  مگ  هداتسیا و  یسوم 

دنونش اهاط  رد  زا  رضخ  ندناوخ  یحضلاومیلک  نیلعن  هدش  مگ  نتفایاو  رهب 
دنونش یلعا  فص  رد  کلم  نیسحت ز  شاتلوسر  نیلاب  رس  تعن  یناقاخ و  هدنب 

دنونش اراس  ربنع  مدز  ایرد  فالدننیب  دمحا  رد  كاخ  هدنب ز  نم  رخف 
دنونش ارحص  هب  هک  هب  یکلم  سوک  گنابمیوگ  تبرغ  هب  هک  هب  يوبن  ردص  تعن 

دنونش ازعم  گناب  نمز  درم  مرک  نوچممرک  يوگ  هیثرم  نم  هک  حدم  منکن 
دنونش احیسم  رکش  تفص  رزاع  هکبجع ز  هچ  دش  نم  رکاش  را  نخس  مدرک  هدنز 

دنونش ام  نخس  يادا  هک  ینادقاندنیاشگن  امدق  ثیدح  هب  بل  را  دیاش 
دنونش اضیب  دی  زا  روط  شتآ  مد  هکبجع  تسین  دوشب  را  گنس  نهآ و  ره  بآ 
دنونش ارذع  هتکن  نالدریش  نمز  اتدنا  شوگرخ  نوچ  هتفای  دسح  ضیح  نارعاش 

دنونش اوع  هو  هو  دهد  هفرص  یب  رونهام  تهبج  نوچ  دلان و  دسح  لد ز  گس  مصخ 
دنونش ای  نارس  دننیب  هزجعم  نینچ  رگيادخ  هب  اشنا  هزجعم  منک  هماخ  رس  زا 

دنونش اشنا  بحاص  رب  همه  هَّللا  كرابدننک  داشنا  نم  ياشنا  تیاک  نایوار 

118 *** 
درک راپس  ناج  ناوت  هبعک  ود  نیدب  يرآتسا  تمدخ  قح  ارم  هبعک  ود  اب  هک  منآ 

درک راگدرک  نیا  وزرآ  روپ  هبعک  نآدوب  هراخ  گنس  نآ  دزیا و  رون  هبعک  نیا 
درک رارق  هکم  هقیدح  رد  هبعک  نآ  وتشاد  ریرس  ناورش  قدارس  رد  هبعک  نیا 

درک رازازبس  شبرع  برع  رد  هبعک  نآ  وداد  تیزگ  رس  شمجع  مجع  رد  هبعک  نیا 
درک راسی  رب  رجح  لیلخ  ار  هبعک  نآ  وداهن  نیمی  رب  رفظ  يادخ  ار  هبعک  نیا 

درک راتت  کشم  هفان  فصو  قافآشتحاس  بیط  زا  ملاع و  فان  هبعک  نیا 
درک راکماک  هش  حتف  سورع  رون  ربشتردق  راثیا  مظعا و  هاش  هبعک  نیا 
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درک راذگ  راین  هبعک  ماب  زا  رفاکمرح  رد  هدنرپ  رتوبک  ار  هبعک  نآ 
درک راید  نیا  ترواجم  مرح  ردناتخب  يامه  رتوبک  ياج  هب  ار  هبعک  نیا 

درک رایتخب  ارم  هبعک  جح و  هب  دزیاکماهدرک  هبعک  نیا  رد  رب  مامت  جح  شش 
درک راظتنا  ورگ  ملد  وزرآ  نیاکمنکیم  هبعک  نآ  تمدخ  مزع  لاسما 

درگ راهچ  مشوگ  ود  ثیدح  نیا  دیماکمدهاوخ  هصخر  رگم  برغ  قرش و  يوناب 

143 *** 
رب زا  یبآ  مزمز  نوچ  ییامن و  نسر  نیرزرو  نسر  مزمز  يا  درگ ، ناهج  هبعک  يا 

ربمه هبعک  گنس  اب  ممشچ  هب  یتسین  رگممشچ  داب  هنادند  مزمز  ناهد  نوچمه 
رمیب ملظ  تاملظ  ناورش  رش  هراچ  ردمدید  دنچ  هک  يدید  همشچ  ياز  رون  يا 
روآ رب  ارم  هچ  زا  نک و  ورف  نسر  نیرزهنیع  هب  ماهرذ  نآ  دراد  هیاس  هچ  هرذ 

رزاع تفای  وت  زا  ناج  هزات و  تشگ  وت  زا  لخنیسیع  وت  مرزاع  نم  میرم ، وت  ملخن و  نم 
رداچ زبس  لعف  نز  رگنوسف  نیا  زا  دایرفهسیرد  اب  خرچ و  نوچ  مخرچ  درک  هتشگرس 

رد نوردنا  يزبس  نآ  نوریب و  شناوختسا  نآتروص  هب  فشک  نوچمه  یشاب  هدید  هتسپ  نآ 
روناج چیه  مشچ  رب  نم  زا  دتفین  هیاسهتسب  ناوختسا  رد  رس  مشک  فشک  نوچ  رگ 

رترس هتسکش  متسه  نامیتی  هزوک  زاناورش  لها  زک  يدید  ملاع  ناگیاد  يا 
ردیا مشوگ  هب  هقلح  نابیرغ  هساک  نوچار  نید  فیس  هاگرد  ناج  زا  هک  ياهدید  مه 

رفو تزع  لالجا و  دنب  رد  كاخ  يرادیسیع ز  داب  یسوم و  شتآ ، رضخ و  بآ  يا 
رگ نیرفآ  هبعک  رب  مزمز و  وچ  ناسللا  بطرهبعک  وچ  لد  هدوسآ  يدید  هکم  هب  مراپ 

رضحم جاح  دندرک  نم  يریظن  یب  ربهکم  صاوخ  اجنآ  دنتشون  رزب  مرعش 

رواجم رد و  هبعک  تمرح و  میرح  مدیدمراکم  هکم  يز  متفر  هک  نیب  لاسما 
رهوگ قیرغ  شرحب  تمعن و  ساسا  شهوکدراد  هوک  ایرد و  الاب  بیش و  هک  يرهش 

ردنا نماد  هب  مزمز  الاب ، سیبقوباهدنام  هبعک  به  کنآ  دنب  رد  كاخ  هک  هَّللاب 
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رهطم مزمز  نوچ  يدوب  فاص  بذع و  یکورسخ  فک  رحب  رد  يدروخ  هطوغ  هن  را  رحب 
رکیپ ود  دنک  ملعن  نمشد ، هناگی  خرچهبعک  ود  یتسود  زا  متشگ  راد  جات  ات 

رتسگ حدم  بعک  نوچ  متشگ  هبعک  ود  رب  اتمبعک  هب  رس  دروآ  شقن  یب  نیتبعک  نیا 
رب نامسآ  هب  نادرگ  تجرب  ود  هد و  درادلزنم  تشه  تسیب و  رد  یک  ات  باتفآ  يا 

رگنب دیف  جرب  ات  رجاهم  رد  زا  زیخینامسآ  جرب  لچ  نیب  وا  روس  دنبرد و 
رتوبک نوچ  غرمیس  هراتس ، نوچ  كالفالزنم  شاهج  رب  رد  يداقتعا  هب  هدرک 

رجاه روپ  داعیم  میرم  روپ  دالیمنارمع  روپ  تاقیم  هدوب  شاهج  رب  رد 
رمیب لامک  دراد  هَّللا  لزنی  رون  زکایند  نامسآ  تسه  يرسک  جرب  هک  انام 

رمخم دشن  تنیط  شحابص  نیعبرا  ردمدآ  تفاین  تنیز  شجرب  نیعبرا  ات ز 
رشعمو ینم  فص  فص  شرهش  ياههچوک  رسهورم  افص و  کی  کی  شجرب  ياههنادند 

رهزا دوعسلادعس  شراید  هچابیدمظعا  جوربلا  تاذ  شراصح  هجارد 
رفاک تشد  راوید  نامیا  ياوس  فقسار  نید  تسارس  نامیا  دنبرد  هک  هد  فاصنا 

رشغم رازه  وسنی و  زور  هر  نانکاس  زودهشم  رازه  وسنآ  هدنز ز  ناگتشک  زا 
رونم هضور  نآ  یلعم ، هضرف  نآیلاعمهلبق  نآ  مراکم و  هبق  نآ 

رثوک ضوح  هضور  رد  تنج و  ضور  هضرف  ردیسیع  دهع  هلبق  اب  يدهم  دهم  هبق  رد 
رغصا مالسلارد  یناث ، مارحلا  تیبملاع  دالبلاریخ  مرخ  دامعلا  تاذ 

ربکا داهج  شمسر  مظعا ، داوس  شعمجناریا  ةازغ  شلیخ  نارزخ ، جارخ  شلخد 

رتشن دنکف  برقع  ار  کلف  شتمرح  زکاشاح  تسا  رز  ساط  برقع  رپ ز  دنیوگ 
رقبع شرف  عقر ز  هب  ار  هم  تسوا  رف  زکبرقع  ياج  تسا  هدناوخ  اروک  تسبر  قاع 

رورپ حور  قایرت  نانزوگ  نوچ  هدید  ردمقرا  لاثم  دراد  اما  منادن  برقع 
رمرم ماخر و  گنس  هتخپ و  تشخ  گنر  زاهرهم  رازه  دص  اب  مقرا  لکش  هب  يرهش 

ردنکس مه  رضخ و  مه  دش  نید  فیس  باقلاناویح  بآ  مه  دس  مه  دش  نیمز  نآ  مان  ات 
رفظم نید  فیس  زا  ار  نزیلاوذ  فیس  نوچتلجخ  کشرس  نم  زا  ار  برع  یشعا  تسه 
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رواد زورف  تلم  لداع ، زارط  تکلممتسر  ياشگ  روشک  ورسخ ، يادخ  رسفا 
رونا رهم  مالعا  مراچ  رهپس  زا  نوچملاع  دعب  هس  دریگ  تعاس  ود  رد  هبسا  کی 

رفغم باتفآ  زا  تسا ، ساط  شیرتشم  زانامالغ  كرات  رب  تمالع ، مچرپ  رب 
رضحم شنامسآ  تفه  شنایم  رد  تسیرفصرخآ  فرح  تسیجنگ ، شهاج  فرح  هس  ریز 

رظنم تشهو  رصق  هن  ورسخ  تفه  زور و  ششهبعش  جنپ  لصا و  راچ  شفرح  هس  زا  دش  ود  کی 
روخ رد  لدع  قایرت  ار  شتلع  نیکستیتیگ  ملظ  رامیب  یلدع ، بیبط  اهاش 

ربغم يارس  غم  نیز  یفاج  هاگ  هفیج  نیزلصاح  تسیچ  لدع  زج  ار  ناورسخ  لدع  دوخ 
رشحم لوپ  قاط  رد  دزیا ، شرع  قاس  ردمخ  مه  یتسار و  مه  یهاوخ  دید  لدع  زا 

ربلد نیتسآ  روگ  قشاع ، تسد  توباتنترب  طونح  ریم  دیاز  لدع  نوچ ز  لگ 
رتسب دوبک  كاخ  شطونح ، هیسد  ودهن  نفک  دریمیم و  دراد  ملظ  هک  شتآ ،

ردششم دوش  هناخ  دنام ، تسد  هب  هرهمتکلم  طاسب  راک  دنامن  طمن  کی  رب 
رجنس هک  هب  راجنس  تروص  هب  يرگنب  نوچکنآ  دنام  راجنس  کحی ، درم و  هبرجنس 

رتشش راب  تخت  رد  شتخت ، دنام  راب  یبملاع  شوپ  هتخت  دش  ردنکس  رب  هن  رخآ 
رتفد هایس  اجنآ  دنتسد ، دیپس  اجنیاهشیپ  ملظ  دنتسه  وت  زج  رصع  ناهاش 

ردجم دوش  تروص  دیآ ، رب  شاهبآ  سپدشاب  ضیح  نوخ  زا  دنزرف  ياذغ  هم  ُهن 
رتبم دوش  تروص  نوعاط  هب  شرخآ  هنمدرم  نوخ  لاس  یس  دزاس  همعط  هک  سک  نآ 

رب دروآ  هچ  رخآ  یقلخ  نوخ  هلاس  یسدرآرب  هلبآ  رگ  یضیح  نوخ  ههام  هن 
ردیح وچ  برع  رن  دمحا ، وچ  رشب  هاشتقلخ  قلخ و  هب  یتسه  يداژن  برع  اهاش 

رفوا لامک  يداد  يدرک ، زیزع  منآ  زتنسب  برع  لها  دنراد  زیزع  نامهم 
روحا قاش  یکرت و  شربا ، قارب  یلتخهمامع  یهد  يرصم  سلطا ، یتسرفیم  ور 
ردنت ناسب  يدنت  ناسین  داب  وچ  شرباین  زا  همامع  لصا  شتآ ، گنر  هب  سلطا 

رسیم ناما  شتسه  ین  شتآ و  داب و  ابمصخش  تسه  هک  سب  نیا  وت  تعلخ  زاجعا 
رخفم زارط  یقاب  رطاخ  سورع  نیا  تسهمرخ  راعش  یناف  ایند  میعن  نآ  دوب 
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رتهب دیشن  دشنم  يدیشن  نینچ  رهبهب  نم  دیشن  دشرم  ار  نارو  نخس  ناج 
رخ تدمحم  دومحم  هب  نم  شورف  رهوگیلاع  طاسب  ینعا  دومحم  ماقم  شیپ 

169 *** 
شربارب هبعک  دیوگ و  لاخ  فلز و  زکدید  صقن  هچ  هبعک  شیاتس  زا  یناقاخ 

شرد ربب  فحصم  دناوخ و  سوجم  دنزدرو  هاگ  هک  یمیکح  هن  دوب  یتمرح  یب 
شربلد تسا  هبعک  ربلد و  ناز  تسا  یتعندنک  یمه  یبیسن  شیوخ  ياج  هب  ین  ین 

شرد هقلح  مه  هب  فلز  لاخ و  هب  دنامکنآ  زا  تسا  دوسالارجح  وا  هایس  لاخ 
شرمسا دیشروخ  همه  نانشور  دنناوخکنآ  زا  ار  هبعک  رجح  ناوخم  هیس  گنس 

شربمیپ رهم  هضیب  تسار  تسد  ربدش  دیدپ  قیالخ  سوب  يارب  ییوگ 
شرقحم نیا  تسا  شکشیپ  سنج  هن  هچ  رگشاپب  ناور  يدیسر  هبعک  هب  ایناقاخ 

شرمشم هناخ  بنج  تسرهطم  هبعکوشم  رد  زآ  بنج  قح ، بانج  يدید 
شرسکی يوش  ورف  هبعک  هاچ  بآ  مهتسوت ز  ضیح  وت  دوجو  هبعک  هاج  بآ و  اب 

شرگانث کی  دوبن  مه  دوبن و  ثلثمکنآ  دناد  هبعک  مه  هبعک و  هب  روخ  دنگوس 
شرمعم زیزع و  راد  هبعک  وچ  برایتسوا  هبعک  رامعم  هک  يوگ  لامج  رکش 

173 *** 
شرعشم تسا و  هبعک  هبعک  هک  شهگرد  ربرهد  دیع  تستخب و  هرمع  كولم و  جح 

شرواجم مدوب  هک  رحن  دیع  مایاهاش  مالس  مدناسر  هبعک  دزن  راپ  نم 
شرضخا يابید  هقش  دناشف  نم  رددیع  زور  دیبنجب  شیوخ  ياج  هبعک ز 

شرغصا يودنه  هدش  ام  هایس  گنستسام  ناج  دیع  امش  هاش  ناتسآ  تفگ 
شرونا ردص  نیبب  درگ و  زاب  ياپ  نیزتخب  دیع  تساجنآ  هک  وت  ياهدنام  هچ  اجنیا 

شروشک زاب  موشب  موش  رتهتخپ  نوچتتمدخب  میاپ  هب  دیع  ود  کی  هک  متفگ 
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شرجنح دیآ ز  رب  کناب  تسه  هک  ره  اترآ  رب  رگد  يدیع  جح و  ور  ياپم  اتفگ 
شرسیم دش  جح  ود  دیع و  هس  هم  هس  ردناکتسدمآ  یناقاخ  لصاح  هک  نیب  لابقاک 

شربکا ناقاخ  ترضح  هب  رگید  يدیعلیلخ  هگنابرق  هکم و  برق  هب  يدیع 

186 *** 
مروآ رب  ابید  هقش  رس ز  هبعک  نوچراو  سورع  نانیشن  هبعک  مغ  رب  یک  ات 
مروآ رب  اراس  ربنع  سابل  ار  دوخسالپ  زا  دوسالارجح  نوچ  هکنآ  رتیلوا 

188 *** 
مروآ رب  ادیوس  یشتآ ز  ترسح  نیزهاش  تشادزاب  ارم  هبعک  رگا ز  لاسما 

مروآ رب  انثم  هرمع  جح و  مارحا  هکمدناسر  هبعک  رد  رب  زاب  تخب  رگ 
مروآرب احطب  هب  هضیرف  نآ  ریبکتاضق  منک  هبعک  رد  رب  ضرف  هلاس  یس 

مروآرب ازجم  هرارش  نوچ  هک  یهآ  زسیبقوب  هب  شتآ  دتفرد  راو  قارح 
مروآ رب  الصم  ماقم و  رد  دایرفدنامن  سر  دایرف  رواد  هکنآ  تسد  زا 

مروآرب امص  هرخص  نوخ ز  نافوطنادوان  ریز  رد  هژم  زا  مناشف  مزمز 
مروآ رب  الال  ؤلؤل  هبعک  شیپ  اتنیشتآ  بآ  دنز  جوم  هنیس  يایرد 

مروآرب یکزم  يافطصم  تمعن  وزریمض  منک  افصم  هبعک  ناتسآ  رب 
مروآرب انهم  دارم  شتمدخ  زکلسر  هجاوخ  لک  هچارس  هچابید 

مروآرب الال  یسوب  ياپ  هب  رس  نملالب  وا  يالال  مداخ  عرش و  ناطلس 
مروآرب يوأم  تنج  هب  لد  جارعمنامز  ره  جارعم  بحاص  هاگراب  رد 
مروآ رب  ّیلدتف  یند  هزاوآشهگرد  كاخ  رب  نیسوق  باق  برق  ات 

مروآرب اوح  مدآ و  كاخ  رثوکمنک ز  ادا  بیدنارس  كاخ  هب  شتحدم  رگ 
مروآرب انثغا  ثیغم  ای  زاوآشترضح  زاب  مسر  هک  نامز  نآ  دشاب  یک 
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مروآرب ایلع  هریظح  نآ  رد  لغلغدهع  ناگدولآ  زا  مراد  هک  اههصغ  زا 
مروآرب اراد  رواد و  شیپ  دایرفناهج  زا  نم  ار ، ناهج  تسوا  رواد  اراد و 

مروآرب اپ  رس و  یگتسکش  زا  نآمرح  نآردنا  فهکگسنوچ  شیوخ  باحصا  ز 
مروآرب ایانث  هجاوخ  يانث  تقودناهتسکش  تمارغ  گنس  هب  را  منادند 

208 *** 
ماهدید ادیوه  ار  یلاع  رتسوا  ردناک  ورسخ  ناویا  تسا  هبعک 

ماهدید اضیب  زابهش  مرح  ردمرح  رد  رتوبک  دشاب  ار  هبعک 
ماهدید ات  ماهبعک  نیا  مرحمنم  تیلاع و  رد  دنام  ار  هبعک 
ماهدید اربم  شبیع  همه  زکعیفش  ار  نآرق  مظن  مرآ  تشیپ 

ماهدید احطب  كاخ  شنامساکعیفش  ار  قح  هبعک  مرآ  تشیپ 
ماهدید هط  نیسای و  وا  مساکعیفش  ار  یئافطصم  مرآ  تشیپ 

ماهدید الاو  زع  ناش  يده  زکعیفش  ار  شرای  راچ  مرآ  تشیپ 
ماهدید اربت  ناشملاع  ود  زکعیفش  ار  نادرم  تفه  مرآ  تشیپ 

ماهدید ارغط  شیرادناهج  زکعیفش  ار  نودیرفا  ناج  مرآ  تشیپ 

ماهدید الوم  شیرسک  فرش  زکعیفش  نیدلارخف  ناج  مرآ  تشیپ 
ماهدید انمت  ار  لد  رفس  نیاکهاش  یهاوخ ز  متصخر  جح  یپ  زک 

226 *** 
مبای ناسارخ  هب  نادیلک  سودرف و  هب  ردتسا  رثا  تدحو  هبعک  زک  ار  لد  هرجح 

مبای ناسارخ  هب  ناغفا  سرج  ناهد  زادنوش  راد  سرج  هک  نم  سفن  نایتخب 
مبای ناسارخ  هب  نادرگ  مرحم  ار  هبعکقوش  هک ز  ناسارخ  تسبعک  هبعک  نم  دزن 

مبای ناسارخ  هب  ناسآ  مرک  تافرعکنآ  زا  مریگ  یمه  مارحا  بلط  يادرب 
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مبای ناسارخ  هب  ناج  هگتاقیم  کیلارم  تسقارع  ناج ز  هگمارحا  هچ  رگ 
مبای ناسارخ  هب  نابرق  تروص  ار  دیعنم  هک  تسین  بجع  هبعک  نینچ  نابرق  رهب 

231 *** 
ماقم دوسالارجح و  مزمز و  دندوبشسلجم  کلک و  فک و  مولع و  هبعک  وا 

ماخر دوسالارجح و  نارس  همه  وابالخ و  مزمز و  لثم  ناهج  همه  وا و 
مالتسا دوسالارجح  زا  مدوب  هدرک  اتنم  نابز  شحدم  هب  دوب  يامن  مزمز 

نیلقثلا ۀحافت  نیمرحلا و  ۀفحت 
286 *** 

هدمآ ناج  ملاع  رد  هدید و  ملاع  ناجهدمآ  نامهم  هبعک  ردصب  نیب  نازیخ  حبص 
هدمآ نامهم  هفص  هشیپ  ماع  راب  هب  سپسوب  هداد  نیطالسلا  ناطلس  صاخ  ناتسآ 

هدمآ ناسآ  لزنم  لزنم  هار  رد  ناور  بشنآ  رون  زک  یشتآ  راو  برع  هدرک  رب  هبعک 
هدمآ نایوگ  کیبل  همه  اب  هر  همه  سپهیداب  رد  مه  هدومرف  ناشلابقتسا  هبعک 

هدمآ نادنز  هب  هدنززق  مرگ  نوچ  ناگتفخهمه  یئارحص  هدنبات  بش  مرک  نوچ  ناور  بش 
هدمآ ناوخ  نآ  روم  نامیلس  اجنآ  زاین  زکزان  هب  ار  ناگدز  هقاف  هدناشن  یناوخرب  هبعک 
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هدمآ نار  سگم  اجنآ  لیئربج  رپ  هکلبسگم  نادرئاط  رسن  تزع  ناوخ  نآ  رس  رب 
هدمآ نادکمن  نیرز  هگ  نان و  نیمیس  هاگرابود  یهام  رد  هام  هبعک  ناوخ  يارب  زا 

هدمآ نادرم  تفه  لیفط  نادند  نب  زادلخ  تشه  ریپ  اجنآ و  زاین  نادند  هتسر 

هدمآ ناطلس  صاخ  رهمب  رس  یناکتسودناگصاخ  تسدب  ناطلس  رد  زا  نادند  شیپ 
هدمآ ناسکی  ماع  صاخ و  دزم  نادند  هیدهراد  تشط  ناوضر  رالاسناوخ و  هداتسا  یفطصم 

هدمآ ناوضر  نیکست  همه  بآ  تسد  هکلبلیبسلس  زا  تسدبآ  مه  یبوط و  زا  لالخ  مه 
هدمآ ناتسدبآ  نوچ  نارس  شیپ  مخ  تشپباتفاز  ناتسدبآ  نیرز  هدروآ  نامسآ 

هدمآ ناویح  بآ  ار  برع  تاملظ  تسوکیفطصم  تسدبآ  زا  تسدب  یبالج  رضخ 
هدمآ ناشیا  دیع  یسیع  ناوخ  نوچمه  هبعکراد  هزور  يراوح  ناکاپ  وچ  نادرورپ  هقاف 

هدمآ ناعنک  نادرورپ  طحق  فسوی  شیپکنانچ  نآ  دنشاب  هبعک  ناوخ  شیپ  رد  نافسوی 
هدمآ ناولا  عبس  ياج  هب  ار  وا  يوج  راچتسه  هک  دنام  ار  دلخ  ناوخ  تشه  هبعک  ناوخ 
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هدمآ نایرب  همین  رگید  ایوگ و  ياهمینتشهب  ناغرم  وچ  ناکاپ  لد  ناوخ  نآ  رس  رب 
هدمآ ناج  یسنا و  دارن  اهناج و  نیتبعکزاب  هرهم  درن  تخت  نوچمه  عیبرت  رد  هبعک 

هدمآ ناهنپ  ود  هس  راهچ و  جنپ و  شش و  سپهدش  ادیپ  نیتبعک  يور  هب  اهنت  کی  شقن 
هدمآ نآ  رس  رب  کی  هدز  یجنپ  شش  هک  رهدایز  درن  نوچ  متخ  قح  رب  هدرک  یباسح  ره 
هدمآ ناخ  رضخ و  جات  رسمه  ناش  یپ  لعنرس  ياپ و  هنهرب  هدیشوپ  رضح  نوچ  ناملاع 

هدمآ نابعث  ناج  ناشاصع  رد  یسوم  وچمهرضخ  نوچ  یناگدنز  بآ  رپ  هوک  نایفوص ز 
هدمآناشطع هنیس  کشاقرغ و  نت  فدص  نوچناهد  ردنا  يوه  يوه  نادیرم  نایوگ  وه  وه و 

هدمآ نارطم  ریجنز  هقلح  نوچ  یه  هاگهدش  یسیع  نزوس  نوچ  فلا  هک  ناشیا  هآ  ز 
هدمآ ناچیپ  لاخلخ  ار  شرع  قاس  هتفرقلح  هتسج ز  هداتفا و  داب  هقلح ز  نیشتآ 

هدمآ ناطیش  قلح  قوط  همین  رگید  زابهدش  خزود  رد  رامسم  همین  کی  ناشهآ  ز 
هدمآ ناغفا  رپ  ناروبنز  ناخ  سدسم  نوچناقداص  شورخ  زا  رون  هناخ  عبرم  نیا 
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هدمآ ناویا  هن  ماب  نیردناک  هچیرد  سبناقشاع  هآ  ناروبنز ز  ماخ  کبشم  نوچ 

هدمآ ناویرغ  ناروبنز  وچ  شدرگ  یملاعفکتعم  اجنایم  ناروبنز  هاش  نوچمه  هبعک 
هدمآ نایرع  راو  مرحم  هبعک  فاوط  ردنت  رامیب  کلف  رب  يراوس  رتشا  باتفآ 

هدمآ نابرق  رهب  زا  نیمز  يالاب  واگواگ  تشپ  ات  نیمز  ریز  رد  هتفر  نابرق  نوخ 
هدمآ ناویح  ناج  نایوگ  حیبست  اوه  ربشقن  هتسب  نابرق  نوخ  هَّللادمحلا  نیمز  رب 

هدمآ نامرف  بلص  زا  دوجو  ماحرا  ردناکفرش  زا  تسا  هسالس  رتهب  نیمز  فان  رد  هبعک 
هدمآ ناتسبش  راتسرپ  نیب  وناب  تفهزبس  هاگرخ  نیا  رد  ار  وا  نوک  ود  نوتاخ  هبعک 

هدمآ ناهیک  رالاس  شبح  زا  نآ  مور  نیامان ز  هب  ربنع  رهوج و  مداخ ، ود  ار  وا  ماش  حبص و 
هدمآ ناسارخ  دلوم  لباب و  هراوهاگار  ود  نآ  کباتا و  دننالفط  ود  رب  شنامداخ 

هدمآ ناتسلد  شخب و  وزرآ  ار  ناقشاعبرع  نوتاخ  نوگمدنگ  يور  زا  کشم  لاخ 
هدمآ ناشیرپ  نآ  مدنگ ز  يادوس  زا  مدآتشهب  ریواصت  هدوب  وا  نوگمدنگ  يور 
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هدمآ نامیا  رز  کحم  شتسد  یکی  ربنامسآ  ماب  همین  شناکد  یفارص ، هبعک 
هدمآ ناداش  تسیور  بهلوب  رز  ار  هک  رهگنرب  دمآ  لالب  سنج  وک  هبعک  کحم  رب 

هدمآ ناوید  يور  یهایس  ناد  يدیپس  نآ  زخرس  هن  دیآ  دیپس  ترز  رگا  گنس  یهایس  رب 
هدمآ ناک  رد  دیشروخ  زک  هچب  ره  دهاشیتسار  زا  راو  حبص  نکل  گنربش  رز  گنس 
هدمآ نآرق  فرح  یهایس  رد  ینعم  رونکنانچ  نیب  ییانشور  هبعک  گنس  یهایس  رد 

هدمآ نادند  نیس  نوچ  بل  میم  ار  ناهد  ناوولگ  رد  ناویح  بآ  یناهد  نوچ  کنآ  مزمز 
هدمآ نادخنز  هاچ  نوچ  بآ  یب  نوگنرسخرچ  ولد  بیلص  مزمز  هچ  مد  یسیع  شیپ 

هدمآ ناکد  بوک  نواه  تسیک  اجنیا  یسیعتسافش  ناکد  هبعک  لقع و  لاحک  یفطصم 
هدمآ نارمع  تخد  سیر  تسد  ناک  يرداچنایمارحا  نوچ  هتسب  هبعک  شیپ  کنآ  یسیع 

هدمآ نایبص  ما  ار  وا  هَّللا  نبا  مد  زکبیلصلا  دوع  هتشادنپ  تیصاخ  زا  ار  هبعک 

هدمآ ناوخ  اهفاک  تمصع  يراد ز  نینچ  ربهدش  يراد  فلا  رامسم و  هزمه  شتنا  أزا 
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هدمآ نابضغ  هبعک  زارف  ناشنخالف  زکتسوا  قح  هکم  ياغوغ  زا  دیرگ  نوخ  مرح  رگ 
هدمآ ناراب  گنس  هبعک  ناغرم  رس  رببجع  يا  تسا  لیف  باحصا  زا  تداع  فالخرب 
هدمآ نالذخ  زاوآ  ناش  هنتف  سورخ  زکكاخ  هدرک  دوخ  رس  رب  ینایکام  نوچ  نایکم 

هدمآ نایصع  یغب و  لها  هاگ  نابضغ  زابمیقم  هدوب  ءایبنا  هاگمارآ  سیبقوب 
هدمآ ناتف  گنر  يدوهی  یتشم  ردنازيربیخ و  هبعک  يالاب  زا  یمان  یسیع  هرک 

هدمآ ناریو  درگ  یسیع  نوراو  ربیختفص  میرم  هبعک  لالج  زا  مانیب  دوز 
هدمآ ناماسبان  یتشم  تسد  زا  رابکشاگنس  مخز  زا  ار  هبعک  مدید  شیوخ  مشچ  هب  نم 

هدمآ نایغط  لها  گنس  بیسآ  وا  رب  اتباجح  ار  اهرپ  هبعک  شیپ  سدقلا  حور  هدرک 
هدمآ نالقن  يار  ترجض  يور  زا  ار  هبعکفوخ  لازلز  رد  هتفر  هبعک  مرش  زا  سیبقوب 

هدمآ ناگورگ  یناملظ  رحب  رد  فدص  ایفاص  یگنترد  بطق  نوچ  برع  یموش  رد  هبعک 
هدمآ ناریح  ادیش و  رس  همیسآ  بطق  درگراو  شرعلا  تانب  مدآ  ینب  تسا و  بطق  هبعک 
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هدمآ نارود  بطق  رب  ار  ساتسد  تروصلاز  ساتسد  نوچ  تسار  نودرگ  تسا و  بطق  مه  هبعک 
هدمآ نادرگ  هناخ  نغور  درگ  هسیپ  واگسارخ  واگ  بش  زور و  ناد  ياهناخ  نغور  هبعک 

هدمآ نالوج  تسم  نیب  ار  هناورپ  نگل  ربنگل  یتیگ  هناورپ و  نانشور  عمش و  هبعک 
هدمآ ناوارف  نارام  فص  کنآ  جنگ  درگجنگ  نارام  برع  ناهایس  تسا و  جنگ  هبعک 
هدمآ نابهگن  شنارام  ناروبنز و  لیخبجع  يا  تسا  هتسر  رز  ناک  دهش و  ناش  هبعک 

291 *** 
هدمآ نافوط  هدیدوز  هتشگ و  يرونت  لدهدمآ  نارجه  تقو  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 

هدمآ ناشفا  قوار  نوگیم  کشا  زا  مشچ  هکنآ  زكاخ  هتشگ  قوار  تسم  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
هدمآ نارجه  فقو  ناج  وت و  شیپ  زا  هتفردب  لاح  اب  دبلاک  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 

هدمآ نازحا  شریبعت  هدوب و  یباوخ  شیعتتمدخ  رد  ياهتفه  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
هدمآ نایاپ  دوز  سب  هدرک و  رب  رس  ریدراو  حبص  تلصو  زور  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
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هدمآ نامرد  زرح و  هنیدم  كاخ  ياهمشيازگ  ناج  نارجه  درد  کنیاک  هبعک  يا  عادولا 
هدمآ ناج  هبعک  يو  رد  نیکمت و  هکمتست  شیپ  هنیدم  اههبعک  یهاوخیم و  هکم 

هدمآ ناسحا  مزمز  وا  فک  رهب  زا  فک  رههایس  گنس  وا  فتک  رهم  تسا و  هبعک  یفطصم 
هدمآ نارقا  راچ  نارای  شناکرا ز  راچتهج  شش  قوط و  تفه  نیب  وا  ناکرا  راچ  درگ 

هدمآ ناتسب  تشه  يوج و  راچ  لصا  ود  رهیبنلا  نیع  اذبح  هنیدم ، كاخ  اذبح 
هدمآ داینب  لصا و  هنیدم  رد  نید  زا  هکنآ  وسب  ناد و  صخشم  نید  یفطصم  هنیدم  رد 

هدمآ ناهرب  هب  ینیب  نید  شقن  هنیدم  ردتاذب  مه  مساب و  مه  یسیون  رو  ییوجب  رگ 

315 *** 
هدمآ زاورپ  هب  هم  کی  ناشک  نماد  هم  خاک  ردناشف  شتآ  مزمز  نآ  ناشن ، مرحم  هبعک  نآ 

هدمآ رانید  شانیم  يرواخ  رز  تشخ  زايرگانیم  ابص  هدرک  يرحاس  زک  ار  گنسره 

328 *** 
هدش ناج  یسنا و  هلبق  ود  ره  وت  وابرع و  هبعک  وا  هدش ، مجع  هبعک  وت 

هدش نارماک  هدمآ و  هبعک  هب  هبعکهدز  اخس  سوک  هتفر و  هلبق  هب  هلبق 
هدش نامهیم  ار  وت  هبعک  نایرهشمهزاب  ياهتفه و  هدش  هبعک  نامهیم  وت 
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هدش نایکم  لد  عیبر  نایک  مسرار  هکم  لها  نایک  مسر  هب  هتخاس  ناوخ 
هدش ناد  قشع  وت و  شیپ  هدرک  تفه  رهراو  سورع  هبعکو  هدرکفوط  تفه  وت 

هدش ناشف  مزمز  هبعک و  لامج  هدیدوت  مشچ  هک  کیالم  مشچ  وت  رد  هراظن 
هدش ناتسهسوب  وت  ياپ  كاخز  ناوضرزاب  هایس و  گنس  هرهچ  هداد  هسوب  وت 

هدش نازخ  فرب  هدومن و  هیس  ربارز  میس و  تراثن ز  ریز  هایس  گنس 
هدش ناسر  تحار  مهرم  هبعک  رادیدهیداب  جنر  زا  تلد  هتفای  مخز  رگ 

هدش ناوختسا  تسه  هنخان  وید  مشچ  رددسح  نیزور  ود  ياهن  هبعک  ینخان ز  وت 
هدش نادوان  يزو  هبعک  فاوط  هدرکوت  ياپ  هک  مدنآ  هدش  نادوان  هب  رثوک 

هدش نانج  صاوخ  راذع  هنوگلگوت  صاوخ  نابرق  نت  زا  هدنار  هک  نوخ  ره 
هدش نابزیم  هتخیر و  سفن  نوخ  وتطرشهب  نابزیمره  هتخیر  همیهب  نوخ 

هدش ناتسوب  ناتس  هروش  تاطع  ربازوت  عیفر  دهم  هدمآ  هنیدم  يز  نوچ 
هدش ناهد  نیکشم  هکیالم  وت  دایز  ولوسر  هضور  رس  هب  سفن  نیربنع  وت 

هدشناهرون وا  ترضحهب  تلد  قدصهدز  ابحرم  ارت  هضور  مودق  تقو 
هدش ناتسلگ  ترزو  لعل  راثن  سب  زایفطصم  نیلاب  رس  رب  میس  خاش  نآ 
هدش نابساپ  رظن  فطل  هب  تهللا  نیعهتشاد  هدنز  يوبن  هضور  هب  بش  وت 

هدش نادعمش  يوبن  هضور  رون  زوراو  عمش  وت  مشچ  هتخیر  زاین  کشا 
هدش ناوراک  هقردب  راوردب  بشتتکرب  هر ز  همه  تشگزاب  ماگنه 

هدش ناگیار  رب  همان  ود  رحس  ماشنارتوبک و  نوچ  ربخ  يارب  تبکوم  رد 
هدش نابراس  هم  هتشگ و  هقان  دیشروخشاهیشاغ  دوب  کلف  هک  تلمحم  رهب  زو 

هدشناتساد وت  تمارک  مجعرد  نوچبرع  رد  وت  دهم  نتفر  هتشگ  خیرات 
هدش نامز  رخآ  میرم  تقو و  ياوحتفرعم  هراس  يا  تمارک و  هیسآ  يا 

هدش نامدود  هعبار  وت  زا  نخانرهیئوت  هسماخ  ار  هرهاط  راهچ  ره  نیا 
هدش ناما  زرح  هینابز  هدزون  زاتافطصم  رای  هد  نز و  هن  داقتعا  يا 

www.Ghaemiyeh.comیناقاخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :

هش نامسآ  تفهو  تنج  تشه  هارمهتلد  اب  روح  هن  هراتس و  هد  دنتسه 
هدشنایع یتیگ  همهرد  دوج  هب  شمانجح  هب  هدمآ  طالخ  ناوناب ز  هاش  رگ 

هدش ناوریق  دح  راهدنق و  طخ  اتبرغ  قرش و  هب  تمان  هدرب و  هکم  طحق  وت 

هدش نامرهق  یهر و  تنمرا  هاش  دصتسهو  راکشیپ  تدزس  ناونابهاش  دص 
هدشنآ ریوشت  رس  رد  هدرخهب  شرمعدنام  رود  وت  دهم  تمدخ  را ز  یناقاخ 

هدش ناوخ  حدم  ناکلم  وت  ناوخ  حدم  ربوت  حدم  هدناوخ  یعمط  یب  رذع  هب  نونکا 
هدش نامک  نوچ  کلف  ریت  هبنپ  رهب  زورخف  يابق  تفص  دق و  رب  هرک  رعش  نیز 
هدش ناتسخا  قرش  هش  ناهج ، ردنکساتاعد  تکربزا  مهو  رضخ  ياقب  تداب 

هدش ناوناب  نآ  ورف  نیمز  هفادیقتتمه  هب  مه  دبا و  تداعس  تداب 

نیدلا ۀمضع  حدم  رد 
329 *** 

هبعک ناکم  ار  وت  هاگردهبعک  ناشن  تمرح  رد  يا 
هبعک نارواجم  رتهبتمزب ز  نامداخ  رتمک  يا 

هبعک ناتسآ  رب  دبعلادیشروخ  هتشون  ترد  تسا  هبعک 
هبعک ناما  رد  ناغرم  نوچتردق  هانپ  رد  همه  ناهاش 

هبعک ناحتما  قح  هدرکتهاگراب ز  لاثم  هب  نودرگ 
هبعک ناسب  انب  هدرک  اتتراشا  ار  لیلخ  هدرک  قح 

هبعک نامدود  هب  دیص  نوچدوسآ  رب  وت  راوج  هب  تلم 
هبعک ناج  صاوخ  رهب  زاتسا  هدجس  ماقم  مسق و  ياج 

هبعک ناشن  تمرح  نحصفحصم  ضرع  هب  تمدق  كاخ 
هبعک ناج  ناج و  هبعک  ياکتسا  هداد  مایپ  ترد  هب  هبعک 
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هبعک نابز  زا  دتس  یلاحدونشب  مایپ  نیا  هک  لیربج 
هبعک ناشف  ناج  وت  ردص  ربقلخ  ناشف  ناج  دننک  هبعک  رب 

هبعک نابیاس  هدش  يرباکلامم  رب  طیحم  وت  تسد 
هبعک نادوان  بل  نم  نوچوت  تمحر  ربا  هنشت  يا 

هبعک نابساپ  هیاس  زاوید  نوچ  هدیمر  وت  رد  زا  ملظ 
هبعک نابهاگن  نالیپکناسنآ ز  هدیمر ز  ترد  ناطیش ز 

هبعک نابدرن  گس و  ياپهَّلل  شاح  وت ، مرح  ملظ و 
هبعک ناتساد  هب  تسا  هدرکتاهدرپ  يارس  تفص  ناوضر 

هبعک نادوان  جاخ ز  وچتتسد  بآ  كربت  هب  دیوج 
هبعک نایم  نیمز  فان  نوچسودرف  فان  تارس  زیلهد 

هبعک ناهن  تفص  يرادیباجح  رواجم  هکنادنچ 
هبعک نایع  مرح  درادتمزب  تشگ و  هکم  وتب  ناورش 

هبعک ناوخ  روم  هدش  اقنعناوخ  نامسآ  طاسب  هبعک  يا 
هبعک نایز  رب  ههربا  نوچتسد  دشک  وت  نیک  هب  مصخ  رگ 

هبعک ناسر  نایز  لیپ  نوچددرگ  راسگنس  وت  لابقا  ز 
هبعک نانع  رد  تنج  نوچتتخب  باکر  رد  تلود  يا 

هبعک نارماک  رد  يوسيور  ینک  نوچ  زامن  جنپ  ره 
هبعک نامسآ  دنرابتمحر ز  نارتخا  وت  قرف  رب 

هبعک ناگیار  هدنب  نمنیدلا  ۀمصع  کلم  هبعک  يا 
هبعک ناوخ  حدم  لبلب  نمدوج  هبعک  قرش و  يوناب  يا 

هبعک نایب  يدوب  تفصورو  نابز  نم  وچ  يدش  هبعک  رگ 
هبعک نامهیم  یجاح  نوچمدنام  وت  تراشا  فوقوم 

هبعک نابل  هیس و  لاخهناتسآ  تسا و  رجح  زا  ات 
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هبعک ناوت  مه  تمرح و  مهمانیب  تنادواج  تلود  رد 

هبعک نآ  زا  تسه  هک  هلح  نآ  زتداب  هاگراب  رد  هدرپ 
هبعک نامض  رد  تلم  نوچترمع  نانمض  رد  هدش  تلود 

335 *** 
یناوخ شمزمز  ناهد  ینیب  رگ  هنادند  سب  زارناک  ياهقلح  هنوگچ  هقلح  نت  تسا و  هبعک  ملد 

ینادرگ تسا  وناز  رس  نادرم  هورم  افصاریا و  تسهب  وناز  رب  درد  نایمارحا  رس 
ینایرع مارحا  زا  تسا و  هدید  یششوپ  هبعک  زتمشچ  نورب  زک  یناد  هچ  هبعک  نیاز  مارحا و  نیزوت 

ینامیشپ يوناز  هب  رس  هشفنب  نوچ  مراد  هکمتسد  هناش  زا  شفنب  وناز  هنییآ  تسا  هدش 

342 *** 
یباین یئادتقم  شتسار  زجبهگنآ  لوا  تسا  ژک  مه  ملقلاو  نون  هن 

یباین یئافق  ینیب  يور  همههبعک  وچ  ار  وک  زاس  يدهاش  لد  ز 
یباین یئافص  ای  ياهورم  زا  مکوناز  ود  ره  رس  يدرک  هبعک  لد  وچ 

یباین یئاغو  هب  نیا  زک  نار  نوربلد  هبعک  زا  تشادنپ  لیپ  ورب 
یباین یئازغ  هب  نیا  زک  نک  یهتيزع  لد ز  تزع  هبعک  ابب 

یباین یئاور  تجاح  رید  زا  هبییآ  لد  قداص  رید  رد  هبعک  زا  رگ 
یباین یئاعد  لوبق  هبعک  هبییوپ  قدص  یب  هبعک  يز  رید  زا  رو 

345 *** 
يرواد تفهب و  واد  نیتبعک ، جنپ  هس  امسب و  دنسب  نانت  تفه  ار  هبعک  فاوط  تفه 
يرسرس نارس  داب  نک ، هناخ  نارسپ  دبام  نآ  زا  تسا  هرجش  نیاک  هک  رایتخ  او  هک  ام 

350 *** 
يردنلق هیداب  مه  میرپسب  وت  امرپس و  یپ  هدرک  هیداب  نایتخب  تافرع  رد 

يرتربخ یب  همه  زک  يرتشکراب  هگناکییوت  ربخ  یب  یتخب  ناقشاع  تافرع  رد 
يرگید زامن  درم  ياهدرک  حوبص  وت  نوچدش  مامت  رگا  فقوم  يرگید  زامن  هب  يد 

يرعشم هدرک  هدکیم  ام  میوشیم  مرحمنامرحم  دناهدمآ  مارحلارعشم  رس  رو 
يروناج هب  دسرن  ات  زر  نوخ  میروخب  امناروناج  لالح  نوخ  نیمز  دروخ  ینم  زو ز 

www.Ghaemiyeh.comیناقاخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتوبک تدنک  وک  لد  يولگ  ربب  وت  سپدسر  رد  باوث  هب  مه  دشک  يرتوبک  هک  ره 
يرخیم هب  مخ  یپ  زا  مینک  ناشف  ناج  همه  امرد  هرمجب  نید  یپ  زا  قلخ  دننک  ناشف  گنس 

يرسرس هن  لد ، رس  زا  رید  فاوط  وت و  امنانز و  رس  ياپ  رس  زا  دناهبعک  فاوط  هب  رو 
يرتعس فلز  رس  زا  مینک  هگ  هسوب  همه  امنایجاح  دننز  هسوب  ار  هبعک  گنس  همه  رو 

يرغاس هدرک  وت  تسد  یمزمز ، هدرک  وت  دردياهبعک  گنس  رس  ره  وت  ام و  ناغم و  يوک 
يرزاگ هایس  غاد  ار  هماج  دیپس  يوردروخ  رد  مان  یپ  زک  هنگ  اب  تسام  تعاط 

يرب نایمزا  وت  ام و  همه  ناد  لصا  ششخبناشکوبس  ام  هب  رید  دسر ، نادهاز  هب  هبعک 
يرواد تسیچ  همه  نیا  داب  يادخ  ناتروادتسا  رواد  مکح  همه  نوچ  ام  قسف  امش و  دهز 
يرس ورسخ  رد  زا  مینکیم  هرمع  جح و  امناورهر  هبعک  رد  زا  دناهدرک  هرمع  جح و  رگ 

يرواجم ناج  هب  درک  ناگیادخ  مرح  ردوا  هک  دش  سانش  هبعک  نآ  زا  یناقاخرطاخ 

356 *** 
ییاتس هبعک  نکم  شابیم و  مرحم  وتنایاتس  هبعک  همه  دندیع  مرحم  رگ 
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ییابق لعل  نورد  نوریب و  ینایرعدراد  هک  ریگ  حدق  وچ  يریگ  هک  مارحا 
ییارس ناکرت  بل  فلز و  ضراع و  اهمزمز  دوسالارجح و  اب  ینکچ  هبعک 
ییایر نانیشن  هبعک  نآ  تعاط  زاهب  نتخ  ناشوگ  هب  هقلح  نیا  تمدخ  مه 

357 *** 
ییایض لصا  تاملظ  رد  ناتب  فلز  نوچيدیپس  يرون  یهیس  رد  رصب  شقن  نوچ 

ییاجب هبعک  نآ  رب  تسیاج  هب  هبعک  اتهاش  ملع  هبعک  دوسالارجح و  یتسه 

374 *** 
تدیآ ناوخانث  هبعک  افص ، اب  یتسرپتب  روار  هبعک  يزاس  هناختب  ایراب ، ییوج  هبعک  رگ 

تدیآ ناسآ  ندرک  لپ  هن  يوج  ردنا  تبآ  نوچهن  يور  یتسرپ  هبعک  هن ، يوب  تزاین  زا  نوچ 

423 *** 
ار ملاع  وت  راوید  دوسالارجح  نکرهبعک و  وت  رد  كاخ  مزمز و  تفگ  بآ  داب 

ار ملاع  وت  راسخر  یشرع  هنیآ  دابيرون  هنیآ  هشرع  ار  کیالم  تسه  ات 

531 *** 
منک شلام  مه  ناج و  مه  شکشیپمنک  شکاخ  بل و  راک  رد  هدید 
منک شلاس  همه  نابرق  لد  ناجتسوا و  مه  لد  دیع  وا و  ناج  هبعک 

منک شلاسماک  رکش  فاوط  سبحوتف  نیا  تسا  هبعک  هار  زا  ارم  نوچ 
منک شلامح  هنیس  اقس ، هدیدهار  هب  دیآ  راوس  رتشاک  نم  هام 

637 *** 
درک هزات  نازورف  ار  هبعک  رصق  نازتسوا  نصح  هکم  مرح  نوچ  هک  ار  نصح  نیا 

درک هزات  ناینب  هبترم  لیلخ  رضختسوا  میرح  ردنکس  دس  هک  ار  هبعک  نیو 
درک هزات  ناکرا  دوخ  ملح  سیبقوب  زالالج  هبعک  نینچ  کلم  تابث  رهب 

638 *** 
راگنرز ینک  تروص  رید  نوربرام  رات و  نورد  لد  هبعک  ارت 
راک هب  دیآ  هقلح  ار  رید  ردکنادب  هبعک  نیرز  لفق  ربم 

راغ باحصا  هن ز  یلیف  باحصاز  وتزاس  رید  نک  ناریو  هبعک  یهز 

www.Ghaemiyeh.comیناقاخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


رام دیآ  رب  یگنس  هب  وت  زا  مهدورف  ییاین  یگنس  هب  اجنیارگ 
راسگنس يوش  یغرم  هب  رخآ  مهگنس  دصق  ینک  یلیپ  هب  لوا  رگ 

654 *** 
نم غیرد  منز ، هسوب  ناگلفس  دیپس  تسدیهگنآ  سپ  هدز  هسوب  ار  هبعک  هایس  گنس 

نم غیرد  منت ، رون  نتروع  كاخ  رس  رباهب  یب  هک  بجع  تنیا  باتفآ  وچ  مروج  ات 

695 *** 
درک هزات  نامیا  هبوت  اب  وا  هک  يریذپب  شاتعیفش  وت  يز  ار  هبعک  درآ  هک  هبعک  يز  تفر 

درک هزات  نابرق  تشک و  یسدق  ناج  تردص  شیپدرب  هیده  ابرق  رهب  یسح  سفن  هبعک  شیپ 

695 *** 
دنک ادج  هبعک  ندید  ار ز  هدید  رگتسین  صقن  تسا و  هضیرف  هبعک  دوجس  ار  نت 
دنک انشآ  دوجس  برق  هب  ناج  هک  دیابتساور  انشآ  تشگن  هبعک  برق  هب  نت  رگ 
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دنک اضق  مه  درب و  وهس  دوجس  مه  ناجنونک  دش  توف  رگا  تمدخ  زامن  نت  زا 

700 *** 
درک زیمت  ربمیپ  قلخ  هتشرف  ردصلدع  نوتس  ار  شمرح  دش  هبعک  زیربت 

درک زیزعلادبع  رمع  تامرکم  مهنوتس  ار  هبعک  مرح  ادتبا  يرآ ز 

یقارع

وا تسا . متفه  نرق  فورعم  نارعاش  نافراع و  زا  یقارع  هب  صلخم  رافغلادبع ، رهمگرزب  نب  میهاربا  نیدلارخف  ق ). 688 ه . - 610  ) یقارع
نیدـلاءاهب تمدـخ  رد  یتدـم  تفر و  ناتـسودنه  هب  یناوج  نینـس  رد  كارا . عباوت  زا  ناجیمک و  مان  هب  هزورما  هک  تسا  ناجمک  دـلوتم 

لالج انالوم  اب  تبحاصم  ضیف  هب  تسج و  هار  يوینوق  نیدـلاردص  خیـش  سلجم  هب  تفر و  هینوق  هب  هاـگنآ  تخادرپ . كولـس  هب  اـیرکز 
زا يرفس  رد  یقارع  تشذگ  رد  زین  اج  نامه  دنکفا و  قشمد  رد  تماقا  لحر  ماجنارس  تفر و  رصم  هب  زین  یتدم  دمآ . لئان  يولوم  نیدلا 

يونثم رعـش ، ناوید  رب  هوالع  یقارع  درک . مور  راید  دـصق  هاگنآ  تفر و  نیرحب  سپـس  نامع و  هب  تفر و  نوریب  جـح  دـصق  هب  اـیرد  هار 
. تسا هتشون  یبرع  نبا  مکحلا  صوصف  باتک  ریثات  تحت  هک  تسوا  روثنم  باتک  زین  تاعملا » . » دراد همان » قاشع   » مان هب  یهاتوک 

68 *** 
دونشن سک  نم  دایرف ز  هرعن و  مدزیمدوبن  راب  ارم  شود  مدش  تابارخ  هب 
دوشگن رد  مسک  چیه  زا  دوخ  ایرادیب  ناشورف  هداب  زا  سک  چیه  دیابن  ای 

دومنب خر  رس و  درک  نورب  هفرغ  زا  يدنرتفرب  شیب  ای  مک  ای  بش  مین ز  کی  هکنوچ 
؟ دوب هچ  هک  ییوگن  وت  رخآ  یتخادرپ  زغنيدش  هناوید  وت  تقو  نیرد  تسریخ ، تفگ :

؟ دوشگ هک  رد  یئوت  وچ  رهب  تقو ز  نیرد  اتيوگم  هزره  ورب  تفگ : اشگب ، رد  شمتفگ :
دوز ییآ  شیپ  فص  ردنا  يود ، ردنا  وت  اتدنیاشگب  شرد  هظحل  رهب  دجسم ك  هن  نیا 

دورس دور و  لزغ و  بارش و  عمش و  دهاشنالد و  هدنز  ورد  تسناغم و  تابارخ  نیا 
دوس همه  ناشنایز  تسنایز و  هلمج  ناشدوسلحم  هعقب  نیرد  چیه  دوبن  ار  رس  رز و 

دورمن نابیقر  دنلیلخ و  وچمه  ناقشاعهبعک  ناشارس  تستافرع و  ناشوکرس 
دود زج  ینیبن  چیه  دوخ  شتآ  همه  نیز  ؟ زور بش و  رد  نیرب  هقلح  ینز  هچ  یقارع ، يا 

مظعم هبعک  فصو 
189 *** 

لاعن فص  شنامسآ  نیرتربلاثم  تشهب  هفص  اذبح 
لاصو هاگراب  سنا و  هضوررورس  هاگ  هولج  رون و  سلجم 

لالج رهپس  وا  عوفرم  فقسفرش  رقم  وا  رومعم  تیب 
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لامک هوکش  زا  رتشوخ  شفرشتشهب  ضایر  زا  رتشوخ  شفرغ 
لامج بیز  تشهب  ناز  هتفایسدق  جرادم  اهب  هتفرگ  نیز 

لاهن زونه  یهتنملا  ةردسوا  تیاهن  یب  نیتاسب  رد 
لایع قلخ  لیفط و  شنیرفآشیارآ  ملاع  ناوخ  رس  رب 

لاوز فوسک و  تمصو  زا  نمیاوا  هفص  يافص  باتفآ 
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لاثم باتفآ  رون  رسب  رسوا  هفرغ  ياوه  ياههرذ 

لاکشا ناهج  نیرد  ینیب  هچ  رهتسوا  هگرد  ياههرذ  تروص 
لاوحا نامز ز  نامز  یبای  هچ  رهتسوا  هکرب  ياهجوم  ینعم 

لابقتساب امن  یتیگ  ماجشاوه  فطل  ياههرذ  زا  کی  ره 
لالظ تانیاک  تسیباتفآشافص  سکع  ياههلعش  زا  کیره 

لآم لاح و  شوقن  رب  لمتشمششقن  یب  حوطس  تاحفص 
لاح ردنا  هدرک  هدنز  ار  هدرمششخب  ناج  ضایر  تاحفن 

لاب رپ و  وا  ياوه  رد  دنزیمکلم  تفای  شاوه  میسن  ات 
لامالام ماج  داد  ار  لصورورس  هدیشک  رب  قشع  برطم 

يدعس

زاریش رهـش  رد  یناوجون  نینـس  رد  تسا . متفه  نرق  ناگدنـسیون  نارعاش و  نیرتگرزب  زا  یکی  يزاریـش ، هلادبع  نب  حلـصم  نیدلا  فرش 
رد اپ  هاگنآ  تخادرپ . ملع  لیـصحت  هب  دادغب  هیماظن  هسردم  رد  تفر و  دادغب  هب  لوغم  زات  تخات و  اب  نامزمه  دش و  لیـصحت  هب  لوغـشم 
هب ار  ناتسلگ  ناتسوب و  باتک  تشگرب . زاریش  هب  زاب  هدرک و  تحایـس  ار  ناجیابرذآ  قارع و  اقیرفآ و  لامـش  زاجح و  ماش و  داهن و  رفس 

. درک میدقت  سراف ) مکاح   ) یگنز نبدعس  هب  ار  اهنآ  درب و  نایاپ  هب  ق . ياهلاس 655 و 656 ه . رد  بیترت 
رد هدمآ و  ایند  هب  ق . ات 600 ه . ياهلاس 580  دودح  يدعس  نیخروم ، هتفگ  هب  انب 

. تسا هتفای  تافو  زاریش  رهش  رد  ق . لاس 691 ه .
ار رعـش  نیا  یئوگ  تسا . هدش  هدید  سک  مک  مه  وا  هب  کیدزن  هکلب  هدومنن  روهظ  وا  دننام  اهنت  هن  درذگیم و  وا  نامز  زا  لاس  دـصتفه 

: هک تسا  هدورس  دوخ  هرابرد 
دیازب دنزرف  وت  وچ  یتیگ  ردام  رگد  اتار  کلف  ریپ  ردپ  دیابب  رایسب  ربص 

55 *** 
گنسرف یسب  زا  شرادید  هب  قلخ  دنوردیعب  راید  زا  دش  تجاح  هلبق  هبعک  وچ 
گنس رب  یب  تخرد  رب  دنزن  سک  چیه  هکدرک  دیابب  ام  لاثما  لمحت  ار  وت 

71 *** 
شوخ یتسرگیم  تفگ و  یمه  هکمدید  یلئاس  هبعک  رد  رب 

شک (2) 6 مهانگ  رب (1) 5  وفع  ملقریذپب  متعاط  هک  میوگنیم 

97 *** 
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هتسر هایگ  زا  يدبنگ  ربهتسد  دنچ  هزات  لگ  مدید 
زین وا  دنیشن  لگ  فص  رد  اتزیچان  هایگ  دوب  هچ  متفگ 

شومارف مرک  دنکن  تبحصشوماخ  تفگ : هایگ و  تسیرگب 
میوا غاب  هایگ  هن  رخآمیوب  گنر و  لامج و  تسین  رگ 

ممیدق تمعن  هدرورپممیرک  ترضح  هدنب  نم 
دنوادخ زا  مدیما  تسفطلدنمرنه  رگو  مرنه  یب  رگ 

مرادن یتعاط  هیامرسمرادن  یتعاضب  هکنآ  اب 

دنامن شتلیسو  چیه  نوچدناد  هدنب  راک  هراچ  وا 
ریرحت ناکلام  هک  تسمسر (3) 7 

ریپ هدنب  دننک  دازآ 
ياشخبب دوخ  ریپ  هدنب  ربيارآ  ملاع  يادخ  راب  يا 

رد  - . 1
: تسا هدش  تبث  خسن  زا  یضعب  رد  تیب  نیا  هعطق  زا  دعب  - . 2

منآ  رب  ییامرف  هچ  ره  دشابن  نامرف  ار  هدنب  مناتسآ  رب  رس  يور و  یشخب  مرج  رو  یشک  رگ 
تسا  یمسر  - . 3
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ریگادخ ِرَد  ادخ  درم  ياریگ  اضر  هبعک  هر  يدعس 
دبایب رگد  يرد  هک  رد  نیزدباتب  رس  هک  یسک  تخبدب 

158 *** 
دش یمان  هلیپ  مرک  زا  هن  وادنسوبیم  هک  ار  هبعک  هماج 

دش یمارگ  ونچمه  مرجالدنچ  يزور  تسشن  يزیزع  اب 

160 *** 
دردیم رازآ  هب  قلخ  نیتسوپ  وکار  يازگ  مدرم  یجاح  يوگب  نم  زا 

دربیم راب  دروخیم و  راخ  هراچیبکنآ  يارب  زا  تسرتش  یتسین  وت  یجاح 

203 *** 
هلآو هیلع  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  شیاتس 

ممألا ُعیفش  ایارَبلا  ّیبنمَیِشلا  لیمَج  ایاجَّسلا  میرک 
لیئربج طبهم  ادخ  نیمالیبس  ياوشیپ  لُسر  ماما 

رشح ناوید  ردص  يدهلا  مامارشن  ثعب و  هجاوخ  يرولا  عیفش 
تسوا رون  وترپ  اهرون  همهتسوا  روط  کلف  خرچ  هک  یمیلک 

میسو ُمیسن  ُمیسج  ُمیسقمیرک  ُیبن  ُعاطم  ُعیفش 
تسرد نآرق  هدرکان (1) 8  هک  یمیتی 

تسشب تلم  دنچ  هناخبتک 
مین ود  دز  رمق  نایم  زجعمبمیب  ریشمش  تخیهآرب  شمزع  وچ 

هدناوخ  - . 1
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داتف يرسک  ناویا  رد  لزلزتداتف  ایند  هاوفا  رد  شحیص  وچ 
دربب يّزع  بآ  نید  زارعابدرخ  تسکشب  تال  تماق  هب ال 

درک (1) 9 خوسنم  لیجنا  ۀیروت و  هکدرگ  دروآرب  يزع  تال و  زا  هن 
تشذگرد کلمزا  هاجو  نیکمت  هبتشذگرب  کلف  زا  تسشن  رب  یبش 

دنامزاب وزا  لیربج  هردِس  رب  هکدنارب  تبرق  هیت  رد  مرگ  نانچ 
مارخ رترب  یحو  لماح  يا  هکمارحلا  تیب  رالاس  تفگ  ودب 

یتفات ارچ  تبحص  منانعیتفای ز  مصلخم  یتسود  رد  وچ 
دنامن ملاب  يورین  هک  مدنامبدنامن  ملاجم  رتارف  اتفگب 

مرپ دزوسب  یلجت  غورفمرپ  رترب  يوم  رسکی  رگا 
ورشیپ يدیس  نینچ  دراد  هکورگ  رد  یسک  نایصع  هب  دنامن 

ارولا ّیبن  يا  مالسلا  کیلعارت  میوگ  هدیدنسپ  تعن  هچ 
داب وت  ناوریپ  رب  باحصا و  ربداب  وت  ناور  رب  کلم  دورد 

دیرَم وید  چیپ (2) 10  رب  هجنپ  رمعدیُرم  ریپ  رکبوبا  نیتسخن 
راوس لدلد  هاش  یلع  مراهچراد  هدنز  بش  نامثع  دنمدرخ 

همتاخ منک  نامیا  ملوق  رب  هکهمطاف  ینب  قح  هب  ایادخ 
لوسر لآ  ناماد  تسد و  نملوبق و  رو  ینک  در  متوعد  رگا 

یح هاگرد  هب  تعیف  ردق ر  زیپ  هدنخرف  ردص  يا  ددرگ  مک  هچ 
لیفط تمالسلاراد  نامهم  هبلیخ  نایادگ  یتشم  دنشاب  هک 

درک لیربج  وت  ردق  سوب  نیمزدرک  لیجبت  تفگ و  انث  تیادخ 
لگ بآ و  زونه  مدآ  قولخم و  وتلجخ  تردق  شیپ  نامسآ  دنلب 
تست عرف  دش  دوجوم  هچ  ره  رگدتسخن  زا  يدمآ  دوجو  لصا  وت 

تسین  اههخسن  زا  یضعب  رد  تیب  نیا  - . 1
جنپ  - . 2
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تمیوگ نم  هچناز  يرت  الاو (1) 11  هکتمیوگ  نخس  نیمادک  منادن 
تسسب سی  هط و  وت  يانثتسسب  نیکمت  كالول  ّزِع  ارت 

مالسلا یبن  يا  ةولصلا  کیلعمامتان  يدعس  دنک  تفصو  هچ 

260 *** 
زامن تعکر  ود  يدرک  هوطخ (2) 12  رهبزاجح  هار  هب  يریپ  هک  مدینش 

ياپ يدنکن ز  نالیغم  راخ  هکيادخ  قیرط  رد  ور  مرگ  نانچ 
شیوخ راک  رظنرد  شدمآ  دنسپشیرپ  رطاخ  ساوسو  رخآب ز 

تفر هار  رتبوخ  نیزا  ناوتن  هکتفر  هاچ  رد  سیلبا  سیبلتب 
یتفاترب هداج  زا  رس  شرورغیتفایرد  هن  قح  تمحر  شرگ 

داهن كرابم  تخبکین  يا  كداد  زاوآ  شبیغ  زا  فتاه  یکی 
ياهدروآ ترضح  نیدب  یلزن  هکياهدرک  یتعاط  رگا  رادنپم 

یلزنم ره  هب  تعکر  فلا  زا  هبیلد  ندرک  هدوسآ  یناسحا  هب 

289 *** 
دنقح (3) 13 ظفح  نیع  رد  زور  بشدنقرغتسم و  دجو  رد  هک  نانآ  سپ 

لین باقرغ  یسوم ز  توبات  وچلیلخ  شتآ  بات  زا  دراد  هگن 

294 *** 
؟ كاب هچ  مزوسب  رگ  بجع  يا  تفگ ، هچكانزوس  هناورپ  هک  نک  هگن 

تسلگ نم  رب  هلعش  نیا  يرادنپ  هکتسلد  رد  یشتآ  لیلخ  نوچ  ارم 

299 *** 
كانبیع نم  رب  نکم  تنعتكاپ  بیع  زا  یتسه  دوخ  هک  متفرگ 
تسم هداتفا  یتابارخ  رد  یکیتسد  هب  دراد  هبعک  هقلح  یکی 

334 *** 
داب جاجح  قالخا  رب  تمحر  هکداد  جاع  هناش  ییجاح  ارم 

دوب هدنام  شلد  یعون  هب  نم  زا  هکدوب  هدناوخ  مگس  يراب  هک  مدینش 

ناوخم گس  مرگید  مدیابیمنناوختسا  نیاک  هناش  متخادنیب 
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مرب اولح  دنوادخ  روج  هکمروخ  دوخ  هکرس  نوچ  رادنپم 
یکی ینیب  شیورد  ناطلس و  هکیکدنا  رب  سفن  زا  نک  تعانق 

يورسخ عمط  يداهن  رسکی  وچيور  شهاوخ  هب  ورسخ  شیپ  ارچ 
نک هلبق  نآ  نیا و  هناخ  ردنک  هلبط  مکش  یتسرپدوخ  رگو 

395 *** 
تیدننام لثم و  یب  فاصوا  هبتیدنوادخ  تاذ  هب  ایادخ 

مالسلا هیلع  برثی  نوفدم  هبمارحلا  تیب  جاجح  کیبل  هب 
نز دنرامش  ار  اغو  درم  هکنز  ریشمش  نادرم  ریبکت  هب 

هتساخون ناناوج  قدص  هبهتسارآ  ناریپ  تاعاط  هب 
سر دایرف  هب  نتفگ  ود  گنن  زسفن  کی  هطرو  نآ  رد  ار  ام  هک 

دننک تعافش  ار  ناتعاط  یب  هکدننک  تعاط  هک  نانآ  زا  تسدیما 

447 *** 
تسوا ناتسد  همهنیاک  یلبلب ، دوب  فیحریت  هب  نانامک  تخس  دننز ، یغرم  همه  رگ 

الاب  - . 1
ماگ  - . 2

دنقحلا  نیع  روظنم  هک  ناد  نینچ  - . 3
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تسوا نابایب  ربص  تسود ، رادید  هبعکرب  جنر  ور  هار  یبلاط ، رگا  يدعس 

458 *** 
تسین وت  نامرد  هراچ  ارم  هک  دمآ  زجاعبیبط  هک  مراد  وت  رادید  ترسح  زا  يدرد 

؟ تسین وت  نابایب  ّدح  فرط  چیه  زا  دوخ  هکيداتفا  اجک  دوصقم  هبعک  يا  رخآ 
تسینوت ناسحا  تیاغ  زا  بجع  یناوخب  رودربن  نامرف  هک  هدنب  دنک  هچ  ینارب  رگ 

تسین وت  نادنز  هب  هک  سک  نآ  رب  تسفیح  هکلبتاهیه  دیآ  ردب  زگره  وت  دنب  زا  يدعس 

464 *** 
تنارجه هب  هک  رتشوخ  ندرم ، تمدق  شیپيرود  ترظن  زک  هب  يروجنر ، وت  غاد  اب 

تنالیغم راخ  زا  دشیدنین ، قاشعدشاب  مرح  قشع  ات  نارجه ، هیداب  يا 

515 *** 
دیآیم ریرح  نالیغم  ياهراخ  هکطاشن  هب  مدناودیم  نانچ  هبعک  لامج 

دیآیم ریمض  رد  منتشیوخ  دای  هکيور  یتشهب  يا  ملوغشم  وت  هب  نانچنآ  هن 

527 *** 
زیختسر زور  زا  دوب  متغارف  منیبارت ، رگا  مرآرب  كاخ  رس ز  هک  ادرف 

زاجح (1) 14 رد  يور  سک  همه  وت و  رد  يور  نمنم  زامن  تمایق  هب  دسر  اجک  دوخ  ات 

551 *** 
مدوب ناجیب  تروص  مربز  یتفرب  اتمدوب  ناشیرپ  قاتشم و  هچ  هک  هو  يدمآ 

مدوب ناریح  وت  فاصوا  هشیدنا  رد  هکدناشن  شوماخ  وت  رکذ  زا  میشومارف  هن 
مدوب نالیغم  راخ  هیداب  رد  هن  هکبش  کی  متفخن  رازلگ  نماد  رد  وت  یب 

مدوب نارجه  هتشک  ترظن  زا  رود  هن  رولاصو  دیما  مدبمد  ارم  درکیم  هدنز 
مدوب ناحیر  هلال و  نمچ  رد  اییوگلیلخ  وچ  تنحم  شتآ  رد  وت  يالوت  هب 

مدوب ناوخ  رحس  غرم  رظتنم  بش  همهحبص  مد  درآ  وت  يوب  مسفن  کی  رگم  ات 
مدوب نامیپ  رس  رب  نم  یتسکشب و  دهعتفگیم  نیا  زور  همه  تقارف  روج  زا  يدعس 

829 *** 
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شرد رب  دنلامب  يور  هبعک  وچمه  اتدادن  سک  هب  ییادخ  قلخ  راگدرورپ 
شرس رب  كاخ  دسرن  سک  هب  یتحار  نوچهاج  ردق و  دنوادخ  هاگتسد  لام و  زا 

901 *** 
تسناتسکرت هب  يوریم  وت  هک  هر  نیاکیبارعا  ياهبعک  هب  یسرن  مسرت 

زارف بیشن و  دنک  لمحت  هکتسا  طرش  ار  هبعک  دنموزرآ 

دمحم نیدلا  لالج  انالوم 

. تسا نیدلا  لالج  وا  بقل  دمحم و  انالوم ، یمان  مان  ق ). 672 ه . ق -. 604 ه .  ) دمحم نیدلا  لالج  انالوم 
هب ناسارخ  رد  نافراع  نایفوص و  رباکا  زا  دلو  نیدلاءاهب  دـمحم  شردـپ  مان  دوب . خـلب  رهـش  رد  يرمق و  يرجه  لاس 604  رد  وا  تدـالو 

. دوب بقلم  ءاملعلا  ناطلس 
رذگ زا  سپ  دش . نوریب  مزراوخ  کلم  خلب و  زا  رـصع  ياملع  زا  یـضعب  ییوگدب  دسح و  لیلد  هب  انالوم  یگلاس  جنپ  رد  دلو  نیدـلاءاهب 
کلم تساوخرد  هب  سپـس  دـش . انـشآ  ادـخ  هناـخ  تراـیز  بادآ  اـب  یکدوک  رد  اـنالوم  و  دـش . ادـخ  هناـخ  مزاـع  دادـغب ، روباـشین و  زا 

رد 25 شراوگرزب  ردـپ  دـش . لوغـشم  شناد  ملع و  بسک  هب  تفر و  هسردـم  هب  راید  نآ  رد  انالوم  دـندش . نکاـس  هینوق  رد  نیدـلاءالع 
. تسشن ردپ  سرد  ياجرب  ردپ  نادیرم  شهاوخ  هب  انب  لضاف  دعتسم و  رسپ  تسبرب و  تخر  ایند  زا  وا  یگلاس 

شالت دهج و  هب  دوب  هدنام  ناما  رد  لوغم  يزادـنا  تسد  زا  هک  راید  نآ  لاس  تفه  دودـح  دومن و  ماش  رد  قشمد  بلح و  مزع  سپـس  وا 
، يزیربت سمـش  اب  ییانـشآ  تاقالم و  تشگ . نافرع  ملع و  ناـگرزب  مزـالم  بحاـصم و  تخادرپ و  يزاـسدوخ  سیردـت و  هعلاـطم ، رد 

. تشاذگ ياج  هب  انالوم  دوجو  رد  ار  قیمع  فرژ و  يرثا  نامز  نآ  هتسجرب  هنازرف و  فراع 
هشوگ ره  رد  هک  ياهنوگب  تسا ، میرک  نآرق  لماک  هرطیس  تحت  رد  دراد  یناهج  ترهـش  قح  هب  هک  يولوم  راگدنام  رثا  يونعم ، يونثم 

ار قشع  تقیرط  کلاس  رعاش  نیا  قارغا  یب  دومن . هدـهاشم  ار  یهلا  باـتک  تاـیآ  ریثاـت  ناوتیم  ناـفرع ، ملع و  رواـنهپ  سوناـیقا  نیا  زا 
. تسناد ناهج  هکلب  ناریا ، رد  اهنت  هن  بدا ، گنهرف و  ياهنوتس  نیرتعیفر  زا  یکی  قلاخ  ناوتیم 

57 *** 21
ایسآ خرچ  دننام  منزیم  یخرچ  وت  بآ  زمرس  ردنا  تست  يادوس  مرک ، يا  کیبل  کیبل 

ابنان راک  ای  بسک و  ای  وا  تسام  توق  نوتساکدوخ  ياهشدرگ  دوصقم  ایسآ  دنادن  زگره 

64 *** 35
ام رادیب  تلود  دص  یئوت  میناگتفخ و  امام  راکیپ  دص  جح و  دص  یئوت  مینالهاک و  ام 

ام رامعم  مرک  زا  مه  یئوت  میبارخ و  سب  امام  رامیب  مهرم  دص  یئوت  میناگتسخ و  ام 

70 *** 52
ام سفن  ياوه  كرت  مرجال  تسدش  رفکام  سفن  ياضر  هلمج  تست  يور  قشع  همه  نوچ 

ام سفن  يازغ  جح و  دش  وت  ینوخ  هزمغمنک  نوچ  شازغ  دصق  دش  هدنز  قشعب  کنوچ 
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ار ام  رس  اپ و  نیا  وا  درک  اپ  ورس  یب  نوچمییآ  دوجسب  رس  یب  میرآ  فاوط  ياپ  یب 

ار ام  رد  تسکشب  دمآ  تسلا  تسم  وکیهاش  نآ  رد  درگ  میرآ  فاوط  ياپ  یب 

99 *** 131
ار هبوت  ینیبب  ات  تشیپ  تسهار  سب  تفگنکم  در  ار  راهب  وت  منک ، هبوت  هم  يا  متفگ 

- . 1
زاجح  رد  هن  دشاب  وت  لامج  رد  يور  مِکنم  ثیدح  تمایق  هب  دسر  اجک  دوخ  ات 

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


100 ص :

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :
.

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

انف نالیغم  ردنا  هدش  مگ  جاجح  نوچماهداتفا  رود  هام  زو  وا ، تفگ  دمآ  قداص 

116 *** 182
اقل نیریش  نینچ  قشع  رد  هصاخابم  لقاع  ناقشاع  نایم  رد 

ابص زا  نخلگ  يوب  اداب  رودناقشاع  زا  نالقاع  اداب  رود 
ابحرم دص  یقشاع  دیآ  رد  روتسین  هار  وگ  یلقاع  دیآ  رد  رگ 

امس متفه  ات  قشع  دشاب  هتفردنک  هشیدنا  ریبدت و  ات  لقع 
افص هوک  رب  قشع  دشاب  هتفرجح  رهب  زا  رتش  دیوج  ات  لقع 

116 *** 185
وگب ال ار  ود  ره  نیا  یتقو  لیلخ  وت  رگیفوسخ  دوب  ار  هم  یفوسک ، ار  دیشروخ 

الوت دنک  قح  رب  وک  نآ  ددرگن  لطابدندرم  دندش و  لطاب  نارای  هلمج  دنیوگ 

121 *** 199
ادخ هناخ  رفس  زا  تیدمآ  داشادج  دوخ  رهش  زا  هدنامب و  نام  ناخ و  يا 

افطصم رادید  هبعک و  جح  قشع  ردین  رارق  اهبش  هقافب و  رفس  زا  زور 
ًانمآ ناک  دق  هدش  ادخ  هناخ  ردقح  هاگ  هلبق  نآ  رد  هنیس  ور و  هدیلام 

ار هلمج  هار  نید  رد  يادخ  دنک  نمیارطخ  اب  هار  نیا  رد  تیدب  نوچ  دینوچ و 
ادص زا  تسویرغ  اهرعن و  شرع  اتنایجاح  کیبل  لغلغ  نامسآ ز  رد 

افص رب  هتفر  رب  هدیدب و  ار  هورم  يادهن  رس  تاپ  رب  دسوبب و  وت  مشچ  ناج 
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ام شیپب  هصاخ  دشاب ، زیزع  نامهمتسا  هدرک  هدعو  ادخ  تیدش و  قح  نامهم 
انم لزنم  ات  مارحلارعشم و  اتنایجاح  راب  دشک  هک  يرتشا  كاخ  ناج 

التبم هتشگ  نت  هتفرگ و  ار  هقلح  ناجمیقم  هدش  اجنآ  لد  جح و  هدمآ ز  زاب 

انبر هک  اجنیا  هدش  نفک  اب  غیت و  ابقرع  تاذ  هرصب  زا  هفحج و  تاذ  ماش  زا 
اعد مه  لیلهت و  ردارب و  نک  ریبکتتیبب  خر  هوک  رسبآ  رب  افص  هوک 

ار مودق  نک  تعکر  ود  ماقم  ردنادش  لوبق  تفاوط  راب  تفه  هک  نونکا 
اهناوط (1) 15 هناخب  زاب  راب و  تفه  اتنکب  نیا  دننام  هورمب و  دیآ  رب  هگناو 

الص رد  يآ  تافرع  بناجب  هگناوغیلب  هبطخ  ونشب  هیورت  زور  ات 
اجب مه  تسیب  رگد  راب  دادماب  سپتسیاب  لبج  برقب  يآ و  فقومب  هگناو 
اهگنس ریگیم  نزیم و  راب  تفه  اتنآ  زا  دعب  رآ و  ینم  يوس  يور  هاگنآ  و 

افو لزنم  نآ  مزمزب و  ام  قوش  يامیطح  رب  نکر و  رب  اداب  مالس  ام  زا 
ابص دهد  وب  امب  لیلخ  رخذازاام و  درگ  میزیخب  باوخ  دوب ز  یحبص 

122 *** 200
اپزیت تسچ و  دوب و  کبس  لد  هک  اریزتسه  رذع  هک  سک  نآ  دنک  ام  قیفر  ارلد 
ار هراهم  دیوجن  هک  دوریم  هکم  لدتسین  مهو  شیتشکب  هک  دوریم  رصم  لد 

123 *** 202
اضترم تقو  نآ  دنیشن و  هش  هک  اجنآامکیلع  مالس  دادم  اب  زور  ره 

اهفاوط  - . 1
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اطع رز و  نایاپ  دشخب  هاش  تسد  اتشیوختسد  ود  هتسب  ششیپ ، داتسیا  لد 
ام بیصن  لد  دهن  هساک  مسج  ناوخ  ربیهگ  هگ  رهدلادبا  اتو  ساک  تسم  ناج 

اود ار  رامیب  تداعس و  ار  هدرم  رمقشعحیسم  تسد  دشخب  بیصن  نازات 
ات ود  لگنچ  برط  دوش ز  اون  اب  مهیترشع  غاب  وا  زا  دبای  مامت  گرب 

انف نآ  ووحم  نآرد  تسمو  بارخ  دوخ  ناجنتب  نت  ياهاون  نت ز  هتشگ  صقر  رد 
اضق دنسم  نآ  رد  تسم  لقع  یضاققشعشونز  يانز و  تشهب  هدش  نادنز 

ارچ دش  مالسا  رد  میظع  هنتف  نیکلاؤس  رد  دنیآ  درخ  سردم  يوس 
اوران وک و  اور  تستمایق  مد  نیکباوج  دهد  يوتفب  لک  لقع  یتفم 

انث ار  هاش  نادرم  تفگ  راقفلاوذ و  ابقشع  بیطخ  دمآرب  لصو  هاگدیع  رد 
اهناج ناجرم  رهوگ و  راثن  هدرکيرهوگ  ياهناج  همه  ناکمال  رحب  زا 

ارسرد رب  شسوه  رد  هتسشن  فص  فصقشع  يارس  نایگدرپو  صاخ  ناصاخ 
ابحرم هک  دیآرب  قشع  ياههرعن  سبدنک  رظن  ناشیرب  هدرپ  فاکش  زا  نوچ 

امس رد  دیجنگنب  شاهنیس  يانیسخرچبدهد  یئانس  هکشاهنیس  تساوخیم 
اوه من  كاخ و  هن  رارقرب و  ران  ینکید  وچمه  شوج  نیرد  دنرصنع  راچره 

الو نیا  رهب  زا  دش  اوه  دوخ  بآ  هگسوه  زا  تفر  ایگ  سابل  رد  كاخ  هگ 

اضف نیرد  مه  اوه  قشع  هدش ز  شتآیشتآ  بآ  هدش  سانغ  ور  هار  زا 
امش نوچ  وهل  زا  هن  هاش  قشع  رهب  زایقذیب  وچ  هتشگب  هناخ  هناخ  هب  ناکرا 

افص توفص  تلگ  بآ و  دهر ز  او  اتتسینش  ور  بآ  ارت  هک  ورب  ربخیب  يا 
ایض مزلق  اب  وت  لاصو  زج  تسین  ناوبآ  تستوفص  تفص  بلاط  هک  اریز 

ادخ فک  زا  يروخ  گنس  راو  سیلباتسین  يادخیب  وا  يدرگب  رگامدآ  ز 
ایربک رارسا  رد  هتفر  تسیتنس  نیاار  يادخ  نکیلو  تسین  يادخ  يرآ 

ایر یب  قدص  زا  قح  رماب  ياهدجس  کیینکندب  ناجو و  لد  زامدآ  شیپ  نوچ 
ارت لد  رهب  وس  نآ  ددرگب  هبعکنآ  زا  دعب  هلبق  زا  يدرگب  وت  هک  وس  ره 
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افو اب  ناقیفر  دنوش  نوچ  عومجمنمز  سپ  هار ، رد  مشابن  نوچ  عومجم 
الد دش  عمج  ورد  هناخ  لها  هاگنآمظنب  دش  عومجموچ  هناخ  ياهراوید 

ایب یکی  يو  زا  دوش  نوچ  عمج  میس  سپزرد  هدیرد  دشاب  دوبن  عمج  هسیک  نوچ 
الع ره  عمج  رس  دش  وا  هک  یقحلا  سمشمیقم  دش  زیربت  هب  وچ  موش  نوچ  عومجم 

125 *** 207
ارم یناور  جنگ  رقف  یخلتب  هک  يوارم  یناج  تحار  درد  ماگنهب  هک  يا 

ارم ینا  زا  هلبق  دیسر  مناجب  وت  زامهف  تسدیدن و  لقع  مه  تسدربن و  هچنآ 

128 *** 214
یتوملا ییحی  تسناویح  همشچ  بآ  وچرفس  ماود  زا  هک  میرم  یسیعب  رگن 

الاو وا  تشگ  هکم  رب  رکشل و  دیشکتشاذگب  ار  هکم  هک  لسرم  دمح  اب  رگن 

138 *** 241
ارم تسدروخ  وت  مغ  ریشارم  تسد  رب  وت  فک  درن 

ارم تسدرس  اههدکشتآوت  مغ  ردنا  لیلخ  وچ  متشگ 

144 *** 256
ار هناش  دص  وت  فلز  دنک  تسمار  دهع  دص  وت  مشچ  نآ  دنکشب 
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ار هنانح  نتسارآ  رد  صقرمنص  يا  آرب  ماب  یسفن  کی 

145 *** 259
ار هنازرف  لد  دشابن  چنآدهن  هزور  ود  لفط  درخ  رد 

ار هنانح  نتسا  هدبرعيرکنم  رگم  وت  دشاب  یک  لفط 

146 *** 260
ادگ يا  درگ  هدیام  نینچ  درگفاوط  ناج  يا  نک  هبعک  نینچ  درگ 

ابرلد دوش و  یناهج  ناجفاوط  درآ  لد  درگب  هک  ره 

160 *** 306
بیاغ تسین  هک  سکناز  يراد  شوگ  لصو  نوچنارجه  هن  وج  لصو  ین  ناریح  شاب  لقع  يا 

بلاطم هقوشعم  جیاوح  هلبق  ياوت  زج  تسیک  شخبناج  تجاح  رقف و  تسیچ  ناج 

168 *** 332
تس هناخ  هچ  هناخ  نیا  هک  دیسرپب  هجاوخ  زاتسناغچ  گناب  وا  رد  هتسویپ  هک  هناخ  نیا 

تس هناغم  رید  رگا  تسیچ  ادخ  رون  نیوتسهبعک  هناخ  رگا  تسیچ  تب  تروص  نیا 
تس هناهب  لعف و  همه  هجاوخ  نیا  هناخ و  نیادجنگن  نوک  رد  هک  هناخ  نیرد  تسیجنگ 

تس هنابش  تسم  وا  هک  دییوگم  هجاوخ  ابتسمسلط  هناخ  نیا  هک  تسد  هنم  هناخ  رب 
تس هنارت  تیب و  همه  هناخ  نیا  رد  گنابتسکشم  ربنع و  همه  هناخ  نیا  سخ  كاخ و 

تس هنامز  نامیلس  تسنیمز و  ناطلستفای  یهر  هناخ  نیرد  هک  سکنآ  ره  هلمجلایف 
تس هناشن  لابقا  وت ز  بوخ  خر  ردنکنک  ورف  ماب  نیزا  وت  رس  یکی  هجاوخ  يا 

تس هناسف  تسنوسف و  تسا  نیمز  کلم  رگتیور  ندید  زج  هک  وت  ناج  هب  دنگوس 
تس هناد  هچ  تسماد و  هچ  هک  ناغرم  هدش  هلاوتس  هفوکش  هچو  گرب  هچ  هک  ناتسب  هدش  ناریح 

تس هنارک  دح و  یب  هک  تسا  قشع  هناخ  نیوتسهام  هرهز و  نوچ  هک  تسخرچ  هجاوخ  نیا 
تس هناش  وچ  هتفر  ورف  وت  فلز  رس  رد  لدتستفرگب  لد  رد  وت  شقن  ناج  هنیآ  نوچ 

تس هنایم  نآ  ناج  هک  يآ  نمب  وت  ناج  يادندیرب  تسد  نانز  هک  فسوی  ترضح  رد 

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


108 ص :

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


109 ص :

تس هنالف  تسنالف و  هک  دیآ  رد  یک  ره  زاتسین  يربخ  ار  یسک  هناخ  همه  دنتسم 
تس هناتس  شاج  ارو  کنآ  دنک  کیراتدوز  رد آ  هناخ  نیشم  هناتسآ  رب  تسم  وش 

تسناگ هس  تس و  هناگود  هلمج  اوه  ناتسمدنا  یکی  دنارازه  هچ  رگادخ  ناتسم 

تس هنانز  لاکشا  ندیسرت  هشیدناکشیدنیم  مخز  زو  ور  ناریش  هشیب  رد 
تس هناف  هدننام  وت  مهو  ود  سپ  نکیلتسرهم  تمحر و  همه  مخز  دوبن  اجناک 

تس هنابز  وت  نابز  هک  ار  نابز  وت  شک  ردلد  يا  نک  شوماخ  شتآ و  نزم  هشیب  رد 

169 *** 334
تابارخ ناطلس  هش و  يا  دنوت  نامهمتابارخ  نافیرح  زورما  لوا  زا 

تابارخ ناج  وگب  تسیک  لد  هلبق  نیاتداعس  زور  وگب  تسزور  هچ  زورما 

170 *** 339
تسناهج نآ  ناهج و  نیا  عامستس  هلبق  يوس  ناشور  هک  ار  یناسک 

تسنایم رد  هبعک  دندرگ و  یمهدنعامس  ردنک  هقلح  ًاصوصخ 

181 *** 372
نم ماهکرب  هن  موشن  منرپنم  ماهکرس  هن  منکن  یشرت 
نم ماهکم  هک  میزب  عناقنم  ماهکع  هن  موشن  شکرس 

192 *** 407
تسنازرل کلف  تستفرگ و  مشچ  وزا  امتسناناج  رظن  تسم  هک  رون  رب  مشچ 

تسناسنا ره  هلبق  کلم و  هاگ  هدجسدشک  رون  قح  ترضح  زا  هک  هظحل  نآ  هصاخ 

198 *** 427
تبقاع يدرک  هناگیب  ار  لقعمرح  رد  يدرب  شیوخیب  ار  قشع 

تبقاع يدرک  هنانح  نتساار  ربص  نوتس  هَّللا  لوسر  ای 

210 *** 458
تسیرذآ بآ  ورب  دوب  رهق  دورمنبآ  دومن  شتآ  دب  فطل  لیلخ  ردنا 

تسیردارب بل  رکش  بوخ و  کنآ  دش  ناهنپنادساح  مشچ  رد  فسوی  دومن  یگرگ 
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214 *** 468
تسیرگرز نم  خر  رب  ارو  قشع  رگرزوا  لعف  شپت  زک  ایمیک  یکی  تسوا 
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تسرفولین هضور  وا  فطل  زا  شتاکرسپ  يا  لیلخ  وچمه  هنب  شتآ  رد  ياپ 

226 *** 503
تسادخ هلبق  هک  رآ  امب  يورتسرپ  ناتسرپ  گنس  زا  وچ  هبعک 
تسادگ ناطلس  رجنس و  شرظن  رددنک  ییادگ  هلبق  نیزا  کنآ 

235 *** 526
دش هناش  نوچ  نوگنرس  سب  وا  دعج  قشع  اهرسنیزگ ز  يزابناج  وت  اجنیا  نیبم  يزاب  نیبم  يزاب 

دش هنانح  زا  رتنالان  وا  دوب  ملاع  نوتساکدمتعم  داتسوا  سب  دوخ  لقع  اب  وشم  هرغ 

236 *** 528
دنک نیلاب  ارت  لگ  زو  دشک  نوریب  تفک  زا  راخدنک  نشلگ  ار  راخ  ناو  دنک  نشور  ار  کیرات 

دنک نیرسن  هفوکشا و  ار  دورمن  شتآ  ناونتخورفا  دهد  شتآ  نتشیوخ  لیلخ  رهب 

238 *** 533
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب  ار  مزور  رون  ناووگب  ار  مزود  هقرخ  ناو  وگب ، ار  مزوس  هبوت  نآ 
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دننکیم تمالس  ناتسم  وگب  ار  ناوضر  رخف  ناووگب  ار  نآرق  عمش  ناو  وگب : ارنابرق  دیع  نآ 

262 *** 611
دمآ افو  ماگنه  هشیپ ، افج  سفن  يودمآ  اعد  ماگنه  هریت ، بش  هتفخ  يا 

دمآ ام  تبون  نیه  هناخ ، نک  هتخادرپهبوت  رد  ياشگب  نزور ، يوسب  رگنب 
دمآ الص  تاقیم  یبآ ، نزب  يور  ربییوشیمن  تسد  نوچ  ییوج  افج  مرج و  زا 

دمآ اضق  هک  هگنآ  ترسح  دنکن  تدوسيرآ  دحلب  ور  نوچ  يرآ ، دایب  هلبق  نیز 
دمآ ادخ  رون  نوچ  نشلگ  دوش  رون  نآدشاب  دحل  عمش  ات  يرون  وجب  هلبق  نیز 

264 *** 617
دنیب بقل  مان و  دص  دیآ  لصو  تبون  نوچوس  نیا  دوش  ماندب  تمهت  دص  هب  هک  قشاع 

دنیب برع  يامغی  دزاس  رتش  ریش و  اباهنابایب  گیر و  رد  جح  يارب  هک  دزرا 

266 *** 624
دبوک الب  غیت  رب  هَّللا  حیبذ  قلح  اتيدورمن  شتآ  رد  هَّللا  لیلخ  تفوک  اپ 

دبوک اوه  قوف  ات  یجارعم  ریاط  ابیباغرم  وچ  رحب  رد  هَّللا  حور  هتفوک  اپ 

273 *** 645
دمآ رد  بارحمب  وچ  دمحم  شوگ  ردتلاسر  تشگ  ناور  هلبق  زا  رگد  راب 
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دمآ رد  باقن  ترصن و  زا  دزب  یبقنتوسان  ربیخ  ردب  دمحم  تفر  نوچ 

274 *** 648
دییایب دییایب  تساجنیمه  قوشعمدییاجک  دییاجک  هتفر  جح  هب  موق  يا 

دییاوه هچ  رد  امش  هتشگرس  هیداب  ردراویدب  راوید  هیاسمه و  وت  قوشعم 
دییامش هبعک  مه  هناخ و  مه  هجاوخ و  مهدینیبب  قوشعم  تروص  یب  تروص  رگ 

دییارب ماب  نیرب  هناخ  نیزا  رابکیدیتفرب  هناخ  نادب  هار  نآ  زا  راب  هد 

دییامنب یناشن  هناخ  نآ  هجاوخ  زادیتفگب  شاهناشن  تسفیطل  هناخ  نآ 
دییادخ رحب  زا  رگا  وک  ناج  رهوگ  کیتیدیدب  غاب  نآ  رگا  وک  لگ  هتسد  کی 

دییامش هدرپ  امش  جنگ  رب  هک  سوسفاداب  امش  جنگ  امش  جنر  نآ  همه  نیا  اب 

294 *** 704
دشاب ران  دورمن  رب  رگشتآ  لیلخ ز  دمرن  زگره 

دشاب راب  شنارسپ  رب  رگفسوی  دمر ز  اجک  بوقعی 

296 *** 709
دمآ زارط  ناکدنیب  اتنک  نورب  ياهچیرد  ار ز  رس 

دمآ زامن  ره  هلبق  ناکدیآ  رب  ناقشاع  هرعن  ات 

303 *** 728
دشکیم ایرد  جوم  ار  ام  مییایرد و  قرغدشکیم  ار  ام  کنآ  رای  میشیوخ و  نمشد 

دشکیم اولح  دنق و  دهشب و  ار  ام  کلم  ناکمیهدیم  نیریش  ناج  ام  شوخ  نادنخ و  نینچ  ناز 
دشکیم ابیز  بوخ و  سب  ناقشاع  باصق  ناکدیع  نابرق  یپ  زا  مییامنیم  هبرف  شیوخ 

دشکیم ادرف  دعب  ار  وا  هک  شداد  یتلهموزا  دهاوخ  یمه  تلهم  شبت  یب  سیلب  نآ 
دشکیم ات  دشکیم  رگ  ولگ  يو  زا  دزدم  ردهنب  شوخ  رجنخ  شیپ  ندرگ  لیعامسا  وچمه 

دشکیم ادوس  قشع و  مه  ار  قشع  ناقشاعناقشاع  رب  یهر  تسد و  ار  لیئارزع  تسین 

305 *** 734
داعم ات  لزانم  هلمج  نیا  تسام  نیتوطختسلزنم  ار  ام  تاهلزنم  هک  دیوگ  ودب  خر 

داؤف نوچمه  يور  هر  مسج و  وچ  دشاب  يور  هرجح  هب  کت  کی  دوریم  لد  دور  لزنم  دصب  نت 
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317 *** 772
دمآ رگتب  زور  بش و  وت  هناخ  لایخبیتسکش  تب  لاس  همه  شتسد  هک  قح  لیلخ  هک 
دمآ رزآ  لیلخ  هک  رزآ  لاح  سرپم  وتیلیل  تفر  تسد  هک ز  نونجم  لاح  سرپم  وت 

330 *** 809
دیآ ربنم  رب  کنوچ  ددرگ  هنانح  بوچددرگ  هناتسم  هدرم  ددرگ  هناخمخ  هداب 

دیآ رک  ناشاهشوگ  ناشاهمشچ  دوش  مگناشاهسفن  درسفب  ناشاقل  زا  دنک  مک 

342 *** 841
دمآ رثوک  ضوح  رد  ندرگب  ات  حور  رهدش  او  دلخ  ياهرد  ناوضر  ياضر  زا  زاب 

دمآ رترب  هام  زک  دمآرب  یهم  نآ  زابتسناهش  هلبق  وک  دمآ  رد  یهش  نآ  زاب 

350 *** 865
دوریم ماحراب  يادخ  تمحر  نیایلو  هناخ  ردب  دور  هک  هبعک  نوچ 

دوریم ماگ  کی  هب  هبعکب  يدوخیب  ردتسرت  سپس  ناگنل  همه  زا  تسین  تسم  ات 

353 *** 847
دوشیم هدنشوج  هچ  هک  نیب  ریش  دهش  زابآ  گنس  دشوجب ز  هک  ياهدید  رایسب 
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دوشیم هدنخرف  هلفاق  رازه  يو  زکجاح  يوسب  دش  ناور  هک  نیب  هبعک  زورما 

367 *** 910
دسرن نامه  نیمه  تک  وجم  لاحم  وربيدنویپ  هکمب  ات  يور  هکع  يوسب 

دسرن ناوهآ  فان  مد  زایپ  نآ  زاییوبیم  يرب و  ینیبب  ریس  زایپ و 

368 *** 914
دودرم یترضح  اهنت ز  يدنامن  نم  زداب  نوزفا  وت  هدرپ  ور  دیوگ  هراتس 

دورمن ار  لیلخ  يدیدن  باجح  نیدبتس  هدرپ  نیردنا  هک  یباوج  لاؤس و  اسب 

16 (1) 372 *** 923
دوعسم تعلاط  هک  یقاس  فک  رب  هتشبنوت  هدنب  رهز  هک  برطم  فد  رب  هتشبن 

دورمن يروکب  شونادخ  لیلخ  روخبنوعرف  يروکب  نارمع  یسوم  دنخب 

373 *** 926
دینادرگب ور  دیدرگب  هک  فرط  رهبدینادیمن  رگا  تسناج  هبعک  بیبح 

دیناج امش  رگا  تساهناج  هلمج  ناج  هکدیمسج  امش  رگا  ملاعب  تسیو  ناج  هک 

378 *** 938
دوب راز  راک  هچ  ناهنپ  رکشل  شیپبدننکش  يرکشل  لیبابا  ناکغرم  وچ 

دوب رادحالس  رد  ناهن  هک  دوش  نیقیتسدورمن  هک  درب  یهاشرس  هشپ  وچ 

381 *** 947
دبعم نینچ  یسک  درادن  باوخ  رهب  زدشاب  دص  زامن  کی  بش  هبعک  نورد 

دحا وفک  نیرق و  ار  وا  مرک  رد  تسین  هکادخ  دنامب  بش و  ارناتب  هلمج  تسکش 

390 *** 970
درک دیاب  زاس  زاس  ار  درمتسیدرم  نتخاس  راخ  لگاب و 

درک دیاب  زامن  ار  اهبعکدش  ادیپ  وچ  وا  يور  هلبق 

395 *** 984
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دمآ نارگ  سب  مخز  ارم  هکتسا  تفطاع  تقو  تسمحر و  تقو 

دمآ نارک  یب  لیپ  رکشلهبعک و  رب  هک  نیه  لیبابا  يا 

398 *** 994
دوب شتآ  وت  ریز  را  روخم  مغنایم  رد  رد آ  تسلیلخ  قشع 

. 1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس  - 1
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118 ص :

دوب شک  هلبنس  لگ و  دیبلیلخ و  شیپ  شتآ  دوش  درس 

449 *** 1136
راب هسب  رگم  ارت  رم  دروخن  مه  لیپ  هستسگنت  ناهد  نآ  کناز  نکشب  ياهمقل  وت 

راکش هدرک  لیپ  لیبابا  غرم  وچ  یئوتدشاب  ياهمقل  لیپ  دوخ  وت  صرح  شیپب 

457 *** 1157
رادنپ نینچمه  ناد و  نینچمهلد  بحاص  درم  صرح  توهش و 

راونا رپ  لیلخ  ران  وچمهتسه  نکیل  تستوهش  تروص 

469 *** 1186
زوس رد  تسیقاب  نمز  ییوم  رگاتفگ  یمه  شتآ  اب  زور  نآ  لیلخ 

زورفارب وت  مریمب  نم  تشیپبهش  يا  هک  شتآ  نآ  تفگیم  ودب 
زورحم ظوفحم و  ادخ  ریغ  زا  وتتمالغ  ود  دمآ  خزود  تشهب و 

484 *** 1233
شتالص ياج  دش  هبعک  نوردینیبنیم  هلبقب  شیور  رگا 

شتآ رب  یناوخرب  وچ  یبای  ناماار  وا  بایرد  وا  تسردق  بش 

489 *** 1249
شتآ نامک  دشکب  هدنب  تست  ریت  وچشتآ ز  نایم  منطو  تنسح  دنپس  ماهدش 

شتآ ناج  تشگن  هک  شتآ  ردنا  تخوسب  هچدرآ  رب  رس  بیبح  قشاع ز  ناج  تخوسب  وچ 
شتآ نانس  رثا  نم  هنیسب  رگنبمغادب  تشتآ  هک ز  ار  ملد  زج  زوسمب 

شتآ ناشن  شررش  دبایب  هتخوس  هکدیارگ ز  هتخوس  يوس  شتآ  ياهراتس  هک 
شتآ نآ  زج  دوبن  ددرگ  کشخ  تخرد  وچمکشخ  درک  تخرد  وچ  تنیشتآ  قشع  مغ 

شتآ نابز  افصب  دناد  قشع  لیلخ  هکدیورب  نشلگ  نمس و  وت  شتآ  کنآ ز  کنخ 
شتآ نانع  شفکب  دمآ  کلام  لیلخ  هکهراوس  دوب  ناخد  وچ  شتآ  رب  وا  لیلخ  هک 
شتآ ناهج  زا  هجب  ام  شتآ  رد  رد آ  هکمناج  شوگ  دینشب  تقشع  يالص  يرحس 

شتآ ناهد  زا  نخس  نم  شتآ  رپ  نهددیوگ  دنچ  زوس  هک ز  دش  رپ  رونت  نوچ  لد 
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508 *** 1305
فاوط مرادن  چیه  بارخ  رب  مین  دغجفاوط  مرآ  وت  درگ  يوت  اهناج  هبعک 

فاوط مراک  هشیپ و  بش  زور و  مکلف  نوچنیزج  مرادن  راک  نیزج  مرادن  هشیپ 
فاوط مراگن  درگ  دوجس  نم  تب  شیپتسیچ  راک  نیزا  رتشوخ  تسیک  رای  نیزا  رتهب 

فاوط مرارق  درب  نم  تخر  برع  دربرارق  اجنآ  منک  ات  جح  هب  مدیشک  تخر 
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فاوط مراذگب  یک  ماوت  لصو  هنشتوبس  ضوح و  همشچ و  باوخب  دنیب  وچ  هنشت 
فاوط مرازگ  کنوچ  دوش  معیفش  هبعکدوجو  زا  مهر  زاب  دوجس  مرآرب  کنوچ 

فاوط مرامشن  نم  ماهناوید  یجاحتفه  تفه  دنک  دنچ  فاوط  لقاع  یجاح 
فاوط مراذع  درگ  وا  درک  یسب  تفگنارب  ششیپ  تسیک ز  راخ  هک  ار  لگ  متفگ 

فاوط مرارش  درگ  دنک  ات  لهب  تفگتست  دروخ  رد  هن  دود  اوه  شتآ  هب  تفگ 
فاوط مرابغ  درگ  دنکیم  ور  رس و  ربهام  وچمه  بش  همه  وک  دوتسیم  ارم  قشع 
فاوط مرامخ  درگ  دنکیم  حدق  وچمهدوجس  مکاخ  رس  رب  دنکیم  کلف  وچمه 

فاوط مراکش  درک  نم  درگرب  هک  هفرطدیص  شیپ  مودب  نم  کنیا  تسین  بجع  هجاوخ 
فاوط مراچ  رس  رب  ابم  هزانج  وچمهناد  لامح  ندرگ  راچ  وچ  تعیبط  راچ 

فاوط مراید  هریت  نیرب  يدوبن  هنروراید  نیا  نمد  رد  رای  ياهرثا  تسه 
فاوط مرامق  درگ  نینچ  يدوبن  هنرونم  تخر  دربب  ات  می  تام و  قشاع 
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فاوط مراهب  درگ  دوب  مشیشح  وچ  یننازخ  رد  مشوخ  زبس و  نم  هک  مدنلب  ورس 
فاوط مراصح  درگ  رپس  یب  ینکن  اتدسریم  اضق  ریت  ام  کشر  هپس  زا 

فاوط مراوس  درگ  درگ  وچمه  منک  هک  اتدرگ  وچ  مغ  يا  نک  درخ  ارم  دوجو  تشخ 
فاوط مران  رس  رب  دوش  هبات  وچ  هن  اتبآ  ردنا  شومخ  شاب  نایهام  نوچ  نک و  سب 

509 *** 1306
فاصمب ناج  ناج  یناج و  مدرکب  ادفدندرک  ادف  اهناج  ناهج  هب  ناقشاع  وچ 

فاوط تست  درگب  ار  ناج  هبعک  رازهدشاب  نم  ناج  لابقا  هبعک  هچ  رگا 

523 *** 1348
لگ لاثتما  نیبب  راهب  توعد  ردانف  یپ  زا  لیلخ  غرم  راچ  دننام 

لگ لالظ  ریز  هب  وت  بل  ریز  دنخیمراو  هچنغ  هجاوخ  اشگم  بل  شاب و  شوماخ 

534 *** 1377
منکیم تماقم  دصق  مور  اج  ره  ياهبعک  وتمنکیم  تمالس  لد  زا  لد  وچ  ناهنپ  نم و  اب  يا 
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منکیم تمان  دای  نوچ  دوشیم  نشور  هناخ  بشيرظان  ام  رد  رود  زا  يرضاح  یتسه  هک  اج  ره 

541 *** 1395
منکش هشیش  هدنب  منز  گنس  نارب  هشیشمنزن  ربارب  هچ  رگ  منزرب  وا  رب  رب 

مندگرک ره  روای  مقح  لیبابا  وچ  نمتسا  هدش  هبعک  دصاق  افج  موطرخب  لیپ 

542 *** 1398
موشن ناشیا  هرمه  نیا  زا  سپ  مدید  وت  هارموشن  ناشیرپ  چیه  نیزا  سپ  مدید  وت  عمج 

موشن ناوخ  نیا  هرخس  ینک  ریس  ملد  مشچینم و  وچ  دص  نک  ریس  ینمچ  هاش  وت  هک  يا 
موشن ناویک  دصاق  نیمز  هب  دمآ  نم  هاممورن  هبعک  بناج  نم  يوس  دمآ  وچ  هبعک 

موشن ناطیش  هدنب  ماوت  دازآو  هدنبماوت  داش  شوخو و  تسم  مأوت  داب  رپ  هبرف و 
موشن ناجارچ  هلمج  ناهج  ناج  يا  وت  شیپناهن  شاف و  درخ  وچمه  نامز  ینیمز و  هاش 

547 *** 1414
منالان رجه  درد  دزاس ز  رگد  دنسم  وا  وچربماغیپ  تخاس  دنسم  هک  دجسم  نآ  نوتسا  منم 

منادیمن نم  یناد  وت  نم  رب  یشکیم  تروص  هچتروص  یب  زاس  تروص  نادنوادخ و  دنوادخ 

548 *** 1418
متسبرب تخر  کنیا  نم  مراد  اقل  مزع  نونکمتسم  قشاع و  بیرغ و  مرادید  قاتشم  الد 

متسه نم  هک  يداو  رهب  مرآ  زامن  هلبق  نیدبمنادرگن  ور  هلبق  ملاع ز  همه  هلبق  یئوت 

549 *** 1422
مدرگیم رادرم  رب  هن  مراد  ناگس  قالخا  هنمدرگیم  رای  درگب  مراد  نایجاح  فاوط 

مدرگیم راخ  درگ  هب  امرخ  هشوخ  ياربندرگ  رب  لیب  هداهن  منانابغاب  لاثم 

556 *** 1440
مد هتوک  هداتفا  نآ  زا  هداب  نآ  تسا  نیغورديزیخرب  رومخم  رحس  يزیر  رد  هک  ین  یبارش 

مجمج ینووج  رتشا  ین  یتسم  نیردنا  یپایپوریم  ناشماخ  هبعکب  وش  مرحم  دنب و  رب  ناهد 

574 *** 1497
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متسه وت  یب  رگ  میتسه  ازوسبتسه  مرس  وت  زج  رگا  رس  مدابم 
متسپ الاب و  زا  دوصقم  یئوتمتشنک  هبعک و  رد  دوبعم  یئوت 

579 *** 1512
مریگ ماش  هار  یجاح و  موشدیآ  رد  دهاز  هقرخ  رد  رگا 

مریگ ماخ  فیرح  ماخ و  موشمشاب  هناوید  نم  هک  دهاوخ  رگو 

585 *** 1531
میراوهار هبعک  يوس  رتشا  وچمیداهن  ژک  رتشا  وچمه  هچ  رگا 

میراکماک یقاب  لابقا  رد  هکمیدنبن  لد  هزور  ود  لابقا  هب 

586 *** 1534
میزاسب محرم  دسر  یمخز  رگومیشونب  شتآ  دوش  ایرد  رگا 

میزاسب مزمز  نادب  هاچ و  نادبمیریمب  شیور  هبعک  شیپب 

599 *** 1576
مییاهدجس هلمج  هلبق  امشوپ  ور  تسمدآ  لکیه  نیا 

مییابر رد  فطل  هب  تناج  اتمدآ  وت  نیبم  رگنب  مد  نآ 

624 *** 1649
میوش هنادند  همه  ام  وا  دنک  يدیلک  رومیسرب  يدارمب  ام  وا  دنک  يدیرم  رگ 
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میوش هنانح  نتسا  مینک  هلان  را  دیاشدنکن  دنسم  هر و  رگ  ام  لد  رد  یفطصم 

627 *** 1655
میرم وچ  شماخ  كاخ  نایوگ  هناحیسم  امنایوش  تسد  اهبآ  نایوج  نایوپ و  داب 

مزمز هاچ  کت  رد  نیب  اههکم  هبعکنیکاخ و  یتشک  درگ  نیب  اهجوم  اب  رحب 

632 *** 1671
مینز متام  هحون و  رب  نابز  نوچمیور  اهنت  رگا  مینادرم  هچ  رگ 

مینز مزمز  رب  هک  رواب  نکم  وتمیور  جح  هارب  ییاهنتب  رگ 

641 *** 1696
مزیه وچمه  قلخ  نیو  شتآ  وچمه  قشع  نیودمآ  رونت  ملاع  دمآ  رون  دوصقم 

مزیخنرب رشح  ات  متسشن  ششتآ  ردناداش  راو  هناورپ  نادزی  لیلخ  نوچمه 

626 *** 1712
مینکیمن سنرقم  دومث  نوچ  داع و  نوچانف  هصرع  نیرب  قاط  راچ  رصق و  ام 

مینکیمن سسؤم  لیلخ  نوچ  حون و  نوچدولخ  تحاس  نآ  رد  قشع  رصق  ردص  زج 

659 *** 1747
مشاب نوتس  ار  هبعک  موش  هبعک  میقمهبعک  زا  دوخ  رس  مچیپن  راو  لیلخ 
مشاب نوبز  ارچ  ثنُخم  سفن  تسدبدسرن  ام  درگب  ناتسد  متسر  رازه 

667 *** 1773
میدمآ راگن  يوس  رگن  هریخمیدمآ  رای  بناج  رگد  راب 

میدمآ رام  وچ  جنگ  نآ  رس  اتهار  هلمج  نانک  هدجس  ور  ورس  یب 
میدمآ راکش  میتفرگ و  مادغامد  رب  دزب  وچ  وهآ  هفان 

میدمآ راک  هچ  هبام  وگب  وت  سپتسین  دیص  نآ  قیال  رشب  ماد 
میدمآ راپ  تلود  عمط  ربدید  وت  يوفر  هراپ  لد  راپ 

میدمآ رانک  هب  یتسه  کنازرانک ز  ام  زا  نکم  یتسه  همه  يا 
میدمآ رارش  مینانز و  هطقنرفک  ناطیش  يوس  هراتس  وچمه 
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میدمآ رامد  مینانز و  گنسریگ  لیپ  يوس  لیبابا  وچمه 
میدمآ راثن  میس  قبط  ابناقشاع  خر  مینیبب  وچ  زاب 

686 *** 1821
نک هنایشآ  مدع  رد  هگ  هلبق  تسینطو  یبوجم  یکی  ورد  هلبق  نطو  نیا  تستهج  شش 

نک نامز  نیا  جراخ  ار  دلخ  رمع  عترمنآ  رد  وجم  دبا  رمع  نامز  نیا  تسرگ  هنهک 

693 *** 1839
نیقی ای  تسژک  لقن  نونک  ار  هنیدم  رهشهلزلز  تسدش  هک  نیا  هلولو  رهشب  تسه 

نیرتبجع یطمن  رب  رگن  نامسآ  شبنجرگن  ناهج  هلزلز  رذگ  رد  هنیدم  ور ز 

711 *** 1889
ناتسلگ دوشیمن  شتآ  لیلخ  یب  هکشتآرپ  ناهج  همه  ناج  يا  لیلخ  یئوت 

نامحر تیب  ناتب ز  نک  نورب  ایب  الهدش  ناتب  رپ  هبعک  ییافطصم و  رون  وت 

716 *** 1904
ندیسر رب  دناوت  یک  هبعکبدنلیف  باحصا  نت  باحصاک  نادب 

ندیشک یفان  رب  ینیب  ناتنتسینیب  لیپ  ملاع  فان  هبعک  هک 

ندیچ هناد  رد  لد  تسلیبابازیرگم  لیپ  زا  وش و  یلیبابا 
ندینش دناد  ار  هبعک  مایپهناد  وچمه  ارنانمشد  دننیچب 

755 *** 2006
ننت نت  اب  دوش  یگنچ  شلگنچدنز  يراخ  لگنچ  رب  تنماد 

نکش ناز  دبای  لقع  دریذپ  ناجلیلخ  يا  یتسکش  هک  ار  یتب  ره 

764 *** 2037
ندرم تسرت  نیریش  نیریش  ناج  وت ز  ابندرم  تسرکش  نوچ  یناتسیم  وت  ناج  نوچ 

ندرم تسرذآ  رگ  ناویح  بآ  تسغابار و  قح  لیلخ  اریز  ار  قبط  نیا  رادرب 

772 *** 2058
نآ تسیفاص  هداب  تسا  شتآ  لکشب  هچ  رگلیلخ  نوچ  رد آ  دوز  نیبب  ار  رون  شتآ 

نآ تسیهاش  هویش  نآ  هک  نادرگمب  ورتندرگرب  دهنب  لیلخ  را  زیت  هنشد 
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790 *** 2109
نسمیک ادگ  هب  دیوگب  هاششیوخ  لافطاب  ریش  دهد  ریش 

نهریپ دوش  بوقعی  همرسلیلخ  هیاد  شتآ  دوش  کلب 

790 *** 2110
نم تاقالم  ماگنه  دمآتفر  روط  هکب  مناج  یسوم 

نم تاقیمب  تسمرس  دماکتسیک  هتسخ  نآ  هک  درک  ادن  روط 

799 *** 2131
وش هنادند  وش  هنادند  ار  حاتفم  وش  حاتفمام  ياهلد  رب  هداهنب  اوه  لیم و  دوب  یلفق 
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وش هنانح  وش  هنانح  یتسین  یبوچ  رتمکار ز  هنانح  نتسا  نآ  یفطصم  رون  تخاونب 

822 *** 2190
ور يرتشم  ياقل  هام  نآور  يرپ  نآ  درک  هچ  هک  يدید 

ور يرزآ  لیلخ  نسح  ردراسنوگن  همه  ناتب  دنتشگ 

827 *** 2205
وک بارحم  نآ  هک  متسجیم  هبعک  نوردنکوک  باوخ  ار  ناقشاع  دوخ  ماهدید  یباوخ  شود 

وک باتهم  ای  عمش  ییوگ  کیرات  بش  ردیسر  اجنآ  نوچک  هبعک  نآ  هن  اهناج  هبعک 
وک بات  ارناج  کیل  ملاع  هلمج  دریگ  رونوت  ناج  عاعش  زک  يرون  شداینب ز  کلب 

وک باقبق  هبلغ  اپ  رس و  یب  شنایفوصلقع  ملع و  ششرف  ترون  زا  هلمج  شهاقناخ 

827 *** 2207
وک مارحا  نیا  طرش  ندنکب  ترس  رس  زاار  تیتسه  هماج  جح  نیا  رد  تمارحا  تسه 

وک مارجا  هگیاج  نآ  درف  هلمج  قوج و  قوجنیب  حور  ردنا  حور  يدنکف  ار  یتسه  کنوچ 

856 *** 2285
هلصوح کیفل  سیل  يوهلا  كذلی  سیلهلخبم  ۀنبجم و  هدیصح  الجر  ای 

هلبرغب هبلطی  عیاض  كاجرک  اليدیس  يدنتسم و  یعم  يوهلا  دمتعم 
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هلغ زا  دشابن  هراچ  ناکد  نیا  تسیرکب  نوچهلگ  زا  یتشگن  ریس  وت  هدرک  شیب  هدرک  هلگ  يا 
هلبآ تاپ  فک  دش  رگا  يرد  ارچ  هماجيوش  نایجاح  رس  ات  يوریم  هدایپ  جح 

هلفاق هب  ياهلغلغ  ینکفا  رد  یمدق  رهوت  هک  تدیاین  مرش  هلبآ  مین  یپ  زا 
هلخ شکاشکز و  یپ  درگنب  ایرد  نیزور  تسس  تسیرگنل و  یمدآ  شقن  یتشک 

هلچ کسانم و  جح و  يور  بشو  تالص  موصيروآ و  داهج  دهج و  ارچ  نینچ  يدبن  رگ 
هلگنز دوب ز  گنن  ار  هاش  بسا  ندرگدور  نانز  يوس  هحون  دور  نارن  يوس  ربص 

هلبلب يولگ  گناب  ندمآ  گنت  تسهاشگلد ز  ایم و  گنتآ  رد  فص  نایمب  شوخ 
هلزلز لیس و  رس  زا  دپطرب  هچ  دحا  هوکسخ  ماع  کین  دب و  زا  روخم  مغ  هچ  دحا  صاخ 

هلکلک نایم  حور  هکیالم  هلکلکرگنرد  بیغ  بناج  رش  ریخب و  ناپطم  لد 
هلسلسب وا  نتسب  ناد  ریش  میب  تبیهررش و  دوش  وا  تنحم  رگا  دوب  رز  تزع 

هلمآ یگتفوک  دوب  یتلیضف  رهبيرشفب  بارش  رهب  رگا  رانا  دوشن  مک 
هلماح باذع  درد و  دوب  نینج  ندمآنت  جنر  تسهز  درد  ناج  نت ز  تسا  هلماح 

هلباق دیما  رگنب  نیبم  هلماح  تنحمرگن  نایتسم  ترشع  نیبم  ار  هداب  یلخت 
هلباقم شیپ  ربج و  هبساحم  رس  تسهيرد  سپ  الب و  شیپ  متس  نیرد  الب  تسه 

هلماعم نکم  چیه  یسلفم  یجلخ و  ابرز  ایسآ و  دوب  شک  هد  ضرقب  یسکب  رز 
هلگ زا  نابش و  رپ ز  نیمز  هگارچ  غابقح و  ریغ  تسیک  کلم  ایسآ  وچ  کلف  هن 

هلفان ضرف و  یپ  زا  وزا  ناتس  رهگ  جنگمرد و  رز و  سفن  سفن و  رسپ  ياهد  ودب  ضرق 

هلقان قلخ  ترکف  وا  دقن  تسوا و  رز  ناکدنک  نیا  نایب  هک  ات  یقطان  داشگب  بل 

864 *** 2309
هنانح نتسا  زا  رخآ  ناغف  تساخربیبوچ  زا  دوب  مک  یک  یبوخ  نانچ  تسمرس 

هناتف هنتف  دص  يدنکفارد  هک  نونکايزیهرپ  هچ  قلخ  زا  يزیربت  قحلا  سمش 

896 *** 2410
هتفسان ياهرد  دوب  رحب  رعقبتسییایرد  لاثم  رب  بش  تولخ  کنادب 

هتفریذپ ياهجح  ضوع  تدش  اب  هکيزیربت  سمش  هاش  امن  هبعک  وچ  خر 

917 *** 2467
یتفآ الب و  هچ  نیا  ادخ  يا  تسیتب  هچ  نیایتب  کی  يوک  رس  رب  دنکیم  فاوط  هبعک 

یتمحز تسیسگم  نوچ  اهتابن  شرکش  ربياهتسب  هتسکش  صرق  وا  شیپ  تسرد  هام 
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921 *** 2476
یترایز دنک  هک  ات  وتب  هدش  ناور  هبعکهیداف  اشع و  هتفر  هیدابب  نایقتم 

یتدایس يرورس و  وت  یگدنب  تفایدنکیم ز  دوجو  رکش  دنکیم  دوجس  حور 
یتدابع لغتشم  مرک  هبعکب  يوروت  باتفآ  هدنخ  تمارک  مرک و  رب 

یتیآ جنپ  رهاظ  اتسوا  هتفرگ ز  دایتعماج  تایح  رون و  فحاصم  زا  سح  جنپ 
یتماق وت  مد  رهب  دنکیم  يان  وچ  هاگشوخ  عوکر  ترد  شیپ  دنکیم  گنج  وچ  هاگ 

یتماهش اب  لد  ره  یشماخب  درب  يوبنیزخ  هصق  هلان و  نیزا  درخ  يا  نک  سب 

932 *** 2508
یناسآبور شتآ  رد  وش  ردنمس  وش  ردنمسوش  رخسم  ار  ردنلق  وش  ردنلق  هظحل  یکی 

یناتسلگ مسر  دنک  ام  لیلخ  اب  شتآ  هکور  شوخ  ام  نادشتآ  رد  ور  شتآ  رد  ور  شتآ  رد 

961 *** 2583
یتسرپ قشع  نت  لد  يدربن  کشر  رگیکاب  یب  هچ  تقو  زا  ار  مزامن  هدرب  يا 

یتسخ شخر  هبعک  مه  یتشگ  زا و  هلبق  مهفص  ردنا  يدمآ  رگ  یتسم  نآ  رد  تسم  نآ 

1005 *** 2710
ییاطع رحب  نادب  دشوج  رب  هکتاعاط  ياهیئادگ  عاوناز 

ییازغ ریش  رکنم و  یهن  زکسانم  زا  تالص و  زا  موص و  ز 

1031 *** 2778
یئوت ناشیا  هنتف  ناش  ياهدرک  فلاخم  وتروفن  رگید  نآ  بغار و  یکی  نآ  راک  یکی  رد 

یئوت ناماس  هلبق و  ارلد  مشچ و  يدنب  مشچنآ  هورکم  وا  زاب  نیا و  بوبحم  یکی  نآ 

1052 *** 2840
ییاقب رهوج  وت  هک  ناویح  بآ  روخ  رضخ  وچشوخلد  یصلاخ و  وت  هک  شتآ  رد  ور  لیلخ  وچ 

ییاج دنلب  زا  وت  هک  یلصا  فیرش  زا  وت  هکنالوغ  بیرف  ونشم  نالوصا  یب  لکسب ز 

1072 *** 2894
یسر یک  لگ  زا  بآ و  زا  كاپب  سپياهدنام  لِگ  نیردنا  یبآ  وچمه 
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یسر یک  لماک  دیشروخ  رد  هن  رولیلخ  نوچ  هم  دیشروخ و ز  زا  رذگب 

1106 *** 2992
يرزآ مارالد  قشع  دش ز  کشخ  وکیسخ  نآ  دیآ  اجک  لیلخ  شتآ  رد 

يرهاظ مارالد  نیشتآ  قشع  ردیمرخ  يداشب و  قشع  لیلخ  ناج 

1108 *** 2997
ینم هقرخمه  وت  باتفآ  قشع  ردینزیم  خرچ  امرس  رب  هک  نامسآ  يا 

ینشور زبسرس و  همه  نوردنا  نوریبقشع و  ناشن  میوگب  یقشاع و  هک  هَّللاو 
ینمیا داب  زو  يزوسن  ششتآ  زایغراف  كاخ  زو  يدرگن  رت  رحب  زا 

ینهآ بالود  هچ  هک  وگب  یکی  رخآتشدرگ  تسبآ  هچ  ایسآ ز  خرچ  يا 
ینکرب هک  ناتخرد  هچ  رگد  یشدرگ  زوینک  مرا  نوچ  نیمز  رانک  یشدرگ  زا 

ینتیم یعمش  نینچ  درگ  راو  هناورپلعف  هب  ياهناورپ  وت  باتفآ و  تسیعمش 
ینک یمه  یفاوط  هبعک  درگ  جاح  نوچنوگلین  مارحا  وت  جاح  وچ  ياهدیشوپ 

ینمیا تافآ  رازگ ز  قح  خرچ  يادیسر  جح  هب  وکنآ  ره  تسنمیا  تفگ  قح 
ینکاس هناخ  رد  وت  قشع و  تسادخ  هناختسه  هچ  ره  تسقشع  هک  تساه  هناهب  هلمج 

ینتفگ هنیس  نیرد  تساه  هتکن  هچ  هَّللاوتسین  تفگ  ناکما  میوگنیم و  شیب  نیز 

1113 *** 3011
ییناسنا لد  رد  فیرح  يا  سانش  قشعنم  دوهشم  دهاش و  نم  دوبعم  دباع و 
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ییناطلس هر  رد  وا  يوب  ام  ربهروا  يور  ام  هلبق  وا  يوک  ام  هبعک 

1148 *** 3101
یقاب نک  مهف  نیب و  ششوخ  مشچ  رامخیقاس  نیز  دادم  اب  دروخ  هداب  هک  یسک 

یقافآ دزنب  دیایب  هبعک  هکنانچباتش  دیسر  ارم  تداعس  باتش  انب 

1149 *** 3104
يرادنپ هچ  لگ  وت  ینعم  هبعک  تسلديراد  یلد  رگا  نک  لد  هبعک  فاوط 

يرآ تسدب  یلد  نآ  هطساوب  ات  هکدومرف  نادب  تقح  تروص  هبعک  فاوط 
يرازایب یلد  رگ  دوشن  قح  لوبقینک  هبعک  فاوط  هدایپ  راب  رازه 

يرات بش  دحل  رد  تدهد  ایض  لد  هکروآ  تسدب  یلد  لام و  تکلم و  وت  هدب 
يرآ امب  رگا  رآ  لد  دیوگب  تقحقح  ترضحب  يرب  رگرز  هردب  رازه 

يراک بلط  ارم  رگ  ام  بلطم  تسلدرادقم  یب  تسا  یشال  ام  رب  رز  میس و  هک 
يرامشنب یهک  ارنآ  هک  بارخ  لددشاب  نوزف  ملق  حول و  یسرک و  شرع و  ز 

يراوخ نآ  رد  لد  تسزیزع  زیزع  سب  هکدوب  راوخ  هچ  رگا  ار  یلد  راوخ  رادم 
يرامعم درک  هک  یناج  تداعس  یهزدوب  هلا  هگ  روظنم  وچ  بارخ  لد 

يراب ترضحب  دیآ  هب  هرمع  جح و  زهراپ  دص  ود  هراچیب  لد  ترامع 
يرایسب جنگ  نفد  دوب  هبارخ  رد  هکدوب  بارخ  لد  یهلا  جنگ  زونک 
يرارسا قیرط  وت  رد  دیاشگ  رب  هکراو  رکاچ  دنبب  اهلد  تمدخب  رمک 

يراذگب ربک  اهلد و  بلاط  وت  يوشتبولطم  تشگ  لابقا  تداعس و  ترگ 
يراج وت  بلقز  تمکح  عبانم  دوشاهلد  تیانع  ددرگ  وت  نانعمه  وچ 
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يرامیب ياود  احیسم  وچ  دوب  تمدتایح  بآ  لیس  وچ  تناسل  دوش ز  ناور 
يراق بل  زا  كالول  هتکن  وت  ونشناهج  ود  ره  تشگ  دوجوم  لد  کی  يارب 

يراگنز يامس  ضرا و  زو  هام  رهم و  زيدوب  یک  دوجو  ار  ناکم  نوک و  هن  رگ  و 
يراد نابز  دص  ود  ییوم  رس  رهب  رگادجنگیمن  نایب  ردنا  لد  فصو  شومخ 

1158 *** 3124
یلادبا ضوع  ردنا  لصاح  دوش  بیغ  زکلد  يا  وشم  دیمون  لکشم  دشب  جنر  رگ 

یلاخلخ هک  ریخ  زا  وت  يرود  هچ  هبعک  ياوت  يروشب  هظحل  ره  وت  يروع  هچ  قوذ  زا 

1178 *** 3183
یجار لابقا  اب  جاتحم  یهزیجاح  شخب  ناج  وت  هک  هبعک  نآ  رد 

یجات وت  شقرف  رب  رخف  يور  زناویکب  دیان  ورف  وک  وس  نآ  ره 

1185 *** 3201
ییاین یسخ  ره  یپ  دیابییام  وچ  رگا  افو  هار  رد 
ییافو یب  قیرط  راذگبدنیوج  تافو  افو  هار  رد 
ییاجک افص  اب  یفوص  ياجاجح  هارب  نایم  دنتسب 
ییاروام هار  هب  هتفر  يالصو  هبعک  هب  یسرن  مسرت 

ییام فیرح  رگا  دنبربدمآ  لمحم  لیحر  ماگنه 
ییادخ تدارا  تسیچ  اتمیداهنرب  هر  رد  ور 
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ییار هچ  رد  هک  وگب  هار  نیزشقشع  هار  ياوه  مییام 
ییامنهر هفیظو  تسا  روکشیدنیم  شهر  زا  مدق  هن  رد 

ییامناو میدق  صالخانارایب  ام  افص ز  داب  يا 
ییانشآ دیربن  رخآدش  نایم  رد  قارف  غیت  رگ 

ییادج بش  دوش  زور  مهدمآ  بش  ار  لاصو  زور  رگ 
ییامه هسای  بلاط  رگسمش  يا  شاب  رون  هیاس  رد 

1185 *** 3202
یمامغ ار  دیشروخ  نیزیباتفآ  وت  حدق  ردنا 

یماد وت  زا  هلمج  ندرگ  ربیغاد  تستز  اهناج  رب  يا 
یمارحلارعشم ددرگ  نآدیآرد  رگا  توملا  تیوب 

1197 *** 3232
يداوب يوس  مور  هچ  ار  ادخ  تسین  تهج  وچیناریس  یبیبحل  ینارود  یلیلخل 
يدادو لها  ای  کل  یفاوط  ینارودیفاوط و  تسنارود و  مظعا  هبعک  رب  هک  هن 

1198 *** 3234
يدمآ تاجاح  تقو  رد  ای  يدوب و  رتشیبيدمآ  تاجانم  روط  رد  وچ  نارمع  یسوم 
يدمآ تاجانم  رد  یلاعتقح  اب  یشباترمک  یتسب  ناجب  قح  هارب  يرمع  نیا  زا  شیپ 

يدمآ تاقیم  مارحا  رد  هنهک  سالپ  ابباوخ  دروخ و  نوکس و  تالاح  سفن  دارمیب 
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يدمآ تالاحب  شوخ  ینرا  بر  عامس  ردقشع  ماج  يدرک  شون  نوچ  هبر  یلجت  زا 
يدمآ تاهابم  رد  نوچ  نایبورک  هرمزشیوخ  ناج  يدربن  ناناج  نداد  نامرف  هب  رو 

يدمآ تاضورب  وا  اب  نوچ  دورمن  شتآقشع  زار  يدوبن  قح  اب  ار  هَّللا  لیلخ  رگ 

1215 *** 3284
یناوجب ناج  هداد  دنق  دوش  هتشک  رازهيراخ  نبره  ریز  هب  شلصو  هبعک  هارب 

یناسر زورب  یبش  شیور  ندید  ياربشیوک  هناتسآرب  شیوسب  هک  دوب  شوخ  هچ 

1215 *** 3286
یسیع موس  دمحا و  مود  لیلخ و  یکییئوت  هک  ناتس  یمه  یبوط  تنج و  اقل و 

ییحی موس  ییحم و  مود  زیزع و  یکیارت  مان  هداهن  یسیع  دمحا و  لیلخ و 

1223 *** 3304
یمراچ نآ  ینابرقب  شاکغرم  راچ  نآ  یپ  زا  لیلخ  تشگ 

یم رامیب  هتسخ و  ارچ  هنروتسوج  روجنر  هک  تسا  بیبط  قشع 

تایعابر
1327 *** 183

تسین یقاس  دهاش و  میدق  قشع  زجتسین  یقاب  ناهج  ناج و  ناهج  ناجیا 
تسین یقافآ  تسا  هبعکز  وچ  قشاعدراد  یفاوط  یتسین  هبعک  رب 

1333 *** 242
تافرع هب  هبعکب و  نایجاح  هدننامتاجن  بطق  نآ  رب  نک  فاوط  زیخرب و 

تاکرب دیلک  دش  تاکرح  رخآرت  لگ  نوچ  نیمز  رب  وت  يدیبسچ  هچ 

1438 *** 1386
نک نالوج  تسین  تافرع  ردناونک  نامرفال  دریگ  شرد  مارحا 

نک نابرق  ینمب  ار  ینم  یئاملابقتسا و  دنک  هبعک  ارت  هک  یهاوخ 

1443 *** 1446
ناشن هلبق  زن  مراد و  ربخ  هبعک  زنناهج  ناجیا  دش  ماهلبق  وت  يور  ات 
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ناج هلبق  نآ  تسبلاق و  هلبق  نیاکناوتن  ندرک  هلبقب  ور  وت  يور  اب 

1464 *** 1665
يراد متسرپ  تب  هتسشن  هبعک  رديراد  متسم  هعموص  رد  هک  وت  ینآ 

يراد متسد  هچب  ات  ماوت  تسد  ردتسین  یتسد  ارم  رم  وت  دب  کین و  رب 

41 *** 
دزگ شنوچ  دَُوب  قح  هدیزگ  نوچدزن  نادند  ار  میهاربا  شتآ 

نیمز رعق  ات  هدُرب  ار  نایقابنید  لها  دزوسن  توهش  شتآ  ز 

74 *** 
يِرم یبولطم  چیه  اب  نکم  ناهيرِج  درم  يا  هک  ربمغیپ  تفگ 

وش میهاربا  لوا  یهاوخ  تفرورَم  رد  شتآ  تسا  يدورمن  وت  رد 

هنانح نوتس  ندیلان 
95 *** 

لوقع بابرا  وچمه  دزیم  هلانلوسر  رجه  زا  هنانح  ُِنتسا 
نوخ تشگ  تقارف  زا  مناج  تفگنوتس  يا  یهاوخ  هچ  ربمغیپ  تفگ 

یتخاس دنسم  وت  ربنم  رس  ربیتخات  نم  زا  مدوب  نم  تدنسم 
دننِچ هویم  وت  یبرغ ز  یقرشدننک و  یلخن  ارت  هک  یهاوخ  تفگ 

دبا ات  ینامب  هزات  ورت  اتدنک  يورس  تقح  ملاع  نآ  رد  ای 
شابم یبوچ  زا  مک  لفاغ  يا  ونشبشاقب  دش  میاد  هک  مهاوخ  نآ  تفگ 

نید موی  ددرگ  رشح  مُدرم  وچ  اتنیمز  ردنا  درک  نفد  ار  نوتس  نآ 
دنام راکیب  ناهج  راک  همه  زادناوخب  نادزی  ار  هک  ره  ینادب  ات 

راکز دش  نوریب  اجنآ و  راب  تفایراب  راک و  نادزی  دشاب ز  هک  ره 
دامج هلان  وا  قیدصت  دنک  یکداد  رارسا  زا  دوبن  ار  وا  هکنآ 

قافن لها  تسه  هک  شدنیوگن  اتقافو  رهب  لد  هن ز  يرآ  دیوگ 
نخس نیا  يدوب  هتشگ  دَر  ناهج  ردنُک  ِرما  ِنافقاو  يدنَِین  رگ 
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نامگ رد  یمه  مین و  ناشدنگفاناشن  دیلقت و  لها  نارازه ز  دص 
ناشلاب َّرپ و  هلمج  تسا و  میاقناشلالدتسا  دیلقت و  نظ  هب  هک 

نوگنرس ناروک  هلمج  نیا  دنتفردنود  ناطیش  نآ  دزیگنا  ياههبش 
دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپدوب  نیب  وچ  نایلالدتسا  ياپ 
رس هریخ  ددرگ  هوک  شتابث  زکرو  هدید  نامز  بطق  نآ  ریغ 

اصح رب  وا  نوگنرس  دتفیناتاصع  دشاب  اصع  انیب  ان  ياپ 
رصب ناطلس  تسیک  ار  نید  لهارفظ  دش  ار  هپس  واک  يراوس  نآ 

دناهدید نشور  قلخ  هانپ  رددناهدید  هر  رگا  ناروک  اصع  اب 
ناهج رد  يدنا  هدرم  ناروک  هلمجناهش  يدنُدب و  نایانیب  هنرگ 
دوس اهتراجت و  هن  ترامع  هندورد  هن  دیآ  تشِک  ناروک  ین ز 

ناتلالدتسا بوچ  یتسکش  ردناتلاضفا  تمحر و  يدرکن  رگ 
لیلج انیب  ناشداد  یک  اصع  نآلیلد  تاسایق و  دوب  هچ  اصع  نیا 

ریرض يا  نکشب  درُخ  ار  اصع  نآریفن  گنج و  تلآ  دش  اصع  نوچ 
دیدز يو  رب  مه  مشخ  زا  اصع  نآدیدمآ  شیپ  ات  داد  ناتاصع  وا 

دیروآ هنایم  رد  ار  نابدیددیردنا  راک  هچ  هب  ناروک  هقلح 
یصع زا  دید  اهچ  مدآک  رگنرداصع  تداد  واک  ریگ  وا  نماد 
ربخاب ُنتسا  رام و  دش  اصع  نوچرگنار  دمحا  یسوم و  هزجعم 

نید رهب  زا  دننزیم  تبون  جنپنینح  نتسا  زا  يرام و  اصع  زا 
هزجعم نیدنچ  هب  تجاح  يدب  یکهَزَم  نیا  يدوب  لوقعم  ان  هن  رگ 

دم َرَج و  یب  هزجعم  نایب  یبدروخیم  شلقع  تسا  لوقعم  هچ  ره 
نیب لوبقم  یلبقُم  ره  لد  ردنیب  لوقعمان  ِرِکب  قیرط  نیا 

دسح زا  دندیمر  رد  ریازج  رددد  وید و  مدآ  میب  زک  نانچمه 

ایگ ریز  نارکنم  هدیشک  رسایبنا  تازجعم  میب  مه ز 
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دنَیِک هک  ینادن  ات  سّلست  رددَنیِز  یناملسم  سومان  هب  ات 
هاشداپ مان  دنلامیم و  هرقنهابت  دقن  نآ  رب  ناباّلق  وچمه 

عرَص مخت  نان  رد  وچمه  نآ  نطابعرش  دیحوت و  ناش  ظافلا  رهاظ 
دنز مه  رب  شَقَح  نید  دنز  مددنز  مد  ات  ِین  هرهَز  ار  یفَسلَف 

وا ِنامرف  رد  ود  نآ  دیوگ  هچ  رهوا  ناج  دامج و  وا  ياپ  تسد و 
دنهدیم یهاوگ  ناشاهاپ  تسددنهنیم و  تمهت  هک  هچ  رگ  نابز  اب 

هکم حتف 
175 *** 

مهَّتُم انید  بح  رد  دوب  یکمه  هکم  حتف  هب  ربمغیپ  ِدهج 
ناحتما زور  تسبرب  لد  مشچنامسآ و  تفه  نزخم  زا  وا  هکنآ 

نامسآ تفه  ره  ِقافآ  هدش  رپناج  روح و  وا  هراظن  یپ  زا 
وک تسود  ریغ  ياورپ  ار  دوخوا و  رهب  زا  هتسارآ  نتشیوخ 

قح لآ  دباین  هر  مه  وا  رد  هکقح  لالجا  زا  هتشگ  ُرپ  نانچنآ 
اولِقعاَف ًاضیا  ُحوُّرلاو  کَلَملاَوَلَسُرم  َّیبن  انیف  عَسَی  ال 

هن غاب  تسم  میغابص  ِتسمهن  غاز  نوچمه  میغاز  ام  تفگ 
لوسر مشچ  رب  دما  یسخ  نوچلوقع  كالفا و  ياهنزخم  هکنوچ 

قایتشا درَبَن و  وا  دیامن  هکقارع  ماش و  هکم و  دش  هچ  سپ 
دنک دوخ  صرح  لهج و  زا  سایق  هکدنک  دب  ریمض  يو  رب  نامگ  نآ 

باتفآ رون  هلمج  ینیب  درزباقن  يزاس  نوچ  درز  هنیگبآ 
ار درَم  ار و  درَگ  یسانشاتار  درز  دوبک و  هشیش  نآ  نکشب 

هتشادنپ قح  درَم  وت  ار  درَگهتشارفا  رس  درَگ  سراف  ِدرِگ 
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نیبج شتآ  نم  رب  دیازف  نوچنیط  ِعرف  نیا  تفگ  سیلبا و  دید  درَگ 
رظن نآ  تسا  سیلب  ثاریم  هک  نادرشب  ار  نازیزع  ینیبیم  وت  ات 

دیسر نوچ  گس  نآ  ثاریم  هب  وت  سپدینع  يا  یسیلب  دنزرف  هن  رگ 
تسرب تروص  زک  تسا  نآ  قح  ریستسرپ  قح  مقح  ریش  گس  مَِین  نم 

گرم يدازآ و  دیوج  یلوم  ریشگرب  يراکشا و  دیوج  ایند  ریش 
دوجو دنازوسب  هناورپ  وچمهدوجو  دص  دنیب  گرم  ردنا  هکنوچ 
ناحتما مد  نیا  ُدب  ار  نادوهج  هکناقداص  قوط  گرم  ياوه  دش 

دوس جنگ و  دشاب  گرم  ار  ناقداصدوهی  موق  ياک  دومرف  یُبن  رد 
تسا ِهب  نآ  ندرب ز  گرم  يوزرآتسه  دوس  يوزرآ  هکنانچمه 

نابز رب  انمت  نیا  دینارذگبناسک  سومان  رهب  نادوهج  يا 
تشارفرب ار  مَلَع  نیا  دمحم  نوچتشادن  هرهَز  ردق  نیا  يدوهج  کی 
ناهج رد  دنامن  دوخ  يدوهی  کینابز  رب  ار  نیا  دینار  رگا  تفگ 
جارِس يا  ار  ام  وت  اوسُر  نکم  هکجارخ  دندرب و  لام  نادوهی  سپ 

دید تسود  تمشچ  وچ  هد  نم  اب  تسددیدپ  ینایاپ  تسین  ار  نخس  نیا 

 ... منم هبعک  هک  ار  دیزی  اب  یخیش  نتفگ 
274 *** 

دیودیم هرمع  جح و  يارب  زادیزی  اب  تما  خیش  هکم  يوس 
تسج زاب  يدرکب  ار  نازیزع  رمتسخن  زا  یتفر  هک  يرهش  ره  هب  وا 

تسا یکّتم  تریصب  ناکرا  رب  واکتسیک  رهش  ردنا  هک  یتشگیم  درگ 
يوش يدرم  بلاط  لوا  دیابيور  اج  ره  رفس  ردنا  قح  تفگ 

ناد عرف  ارنآ  وت  دیآ  عبت  ردنایز  دوس و  نیا  هک  نک  یجنگ  دصق 
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شدیآیم عبت  ردنا  دوخ  هاکشدشاب  مدنگ  دصق  دراک  هک  ره 

یمدرم وج  یمدرم  وج  یمدرمیمدنگ  دیآین  رب  يراکب  هک 
دوش هدید  مه  هکم  یتفر  هکنوچدُوب  جح  تقو  وچ  نک  هبعک  دصق 

دومن مه  کیالم  شرع و  عبت  رددوب  تسود  دید  جارعم  رد  دصق 

تیاکح
274 *** 

دیدب ار  وا  هناخ  دمآ  ریپدیرم  ون  يزور  تخاس  ون  هناخ 
ار شیدنا  وکن  نآ  درک  ناحتماار  شیوخ  دیرم  ون  نآ  خیش  تفگ 

قیرط نیز  دیآ  ردنا  رون  ات  تفگقیفر  يا  يدرک  هچ  رهب  زا  نزور 
زامن گناب  يونشب  هر  نیا  زا  اتزاین  دیاب  نیا  تسا  عرف  نآ  تفگ 

یسک دوخ  تقو  رضخ  دبایب  اتیسب  یتسج  رفس  ردنا  دیزی  اب 
لاج راتفگ ر  ّرف و  يو  رد  دیدلاله  نوچمه  يدق  اب  يریپ  دید 

باوخ هب  ناتسودنه  هدید  یلیپ  وچمهباتفآ  نوچ  لد  انیبان و  هدید 
بجع يا  دنیبن  نآ  دیاشگ  نوچبرط  دص  دنیب  هتفخ  هتسب  مشچ 

دوشیم نزور  باوخ  نورد  لددوشیم  نشور  باوخ  رد  بجع  سب 
شَک هدید  رد  وا  كاخ  وا  تسا  فراعشوخ  باوخ  دنیب  تسا و  رادیب  هکنآ 

لایع بحاص  مه  شیورد و  شتفایلاح  دیسرپیم  تسشنب و  وا  شیپ 
دیشک یهاوخ  اجک  ار  تبرُغ  تخردیزی  اب  يا  اجک  وت  مزع  تفگ 

هز داز  يراد  هچ  دوخ  اب  نیه  تفگهگپ  زا  مراد  هبعک  دصق  تفگ 
تسا يدر  هشوگ  رد  تخس  هتسبب  کنتسیود  هرقن  مرد  زا  مراد  تفگ 

رامش جح  فاوط  زا  رتوکن  نیوراب  تفه  مدرگ  هب  نک  یفوط  تفگ 
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دارم دش  لصاح  يدرک و  جح  هک  نادداوج  ياهن  نم  شیپ  اهمَرِد  نآ  و 
یتفاتشب افص  رب  یتشگ  فاصیتفای  یقاب  رمع  يدرک  هرمُع 

تسا هدیزگب  دوخ  تیب  رب  ارم  هکتسا  هدید  بناج  هک  یقح  نآ  قح 
تسوا ّرِس  هناخ  زین  نم  ِتقلِختسوا  ِّرب  هناخ  هک  يدنچ  ره  هبعک 

تفرن یح  نآ  زجب  هناخ  نیا  ردناوتفرن  يو  رد  ار  هبعک  نآ  درکب  ات 
ياهدیدرگ رب  قدص  هبعک  درگياهدید  ار  ادخ  يدید  ارم  نوچ 

تسادج نم  زا  قح  هک  يرادنپن  اتتسادخ  دمح  تعاط و  نم  ِتمدخ 
رشب ردنا  قح  رون  ینیبب  اترگن  نم  رد  نک  زاب  وکین  مشچ 

تشاد شوگ  رد  شاهقلح  نیّرز  وچمهتشاد  شوه  ار  اههتکن  نآ  دیزی  اب 
دیسر رخآ  اهتنم  رد  یهتنمدیزم  ردنا  دیزی  اب  يو  زا  دمآ 

ناشیا نتخاس  رارض  دجسم  ناقفانم و  هّصق 
300 *** 

يونشب نآرق  لقن  زا  را  دیاشيوَر  ژک  ردنا  رگید  لاثم  کی 
قافن لها  دنتخابیم  یبن  ابقاط  تفج و  رد  ییزاب  ژک  نینچ  نیا 

يدَتُرم نآ  دوب  میزاس و  يدجسميدمحا  نید  زع  يارب  زک 
دنتخاس وا  دجسم  زج  يدجسمدنتخابیم  ییزابژک  نینچ  نیا 
هتساوخ تعامج  قیرفت  کیلهتسارآ  شاهّبق  فقس و  شرف و 

دندز وناز  وا  شیپ  رتشا  وچمهدندمآ  هبال  هب  ربمغیپ  دزن 
ینک هجنر  مدق  دجسم  نآ  يوسینِسُحم  يارب  قح  لوسر  ياک 

وت مایا  داب  هزات  تمایق  اتوت  ِمادقا  زا  ددرگ  كرابم  ات 
رقف تقو  ترورض  زور  دجسمربا  زور  تسا و  لِگ  ِزور  دجسم 
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ارس تمدخ  نیا  ددرگ  ناوارف  اتاج  ریخ و  اجنآ  دبای  یبیرغ  ات 
ُرمِراک شوخ  دوش  نارای  اب  هکنآزُرپ  رایسب و  دوش  نید  راعش  ات 
هد فیرعت  ام  نک ز  ام  هیکزتهد  فیرشت  هگیاج  نآ  یتعاس 

زاسب ام  اب  یمد  بش  ام  یهم  وتزاون  ار  دجسم  باحصا  دجسم و 
زورف ناج  باتفآ  تلامج  يازور  وچمه  تلامج  زا  بش  دوش  ات 

يدش لصاح  رفن  نآ  دارم  اتيُدب  لد  زا  نخس  نآک  اغیرد  يا 
ناتسود يا  دوب  نوت  هزبس  وچمهنابز  رد  ناج  لد و  یب  دیآک  فطل 

رسپ يا  دیاشن  اروب  ندروخرذگ و  ردنا  رگنب و  شرود  مه ز 
ونش وکین  دَُوب  ناریو  لپ  نآکورم  نیه  نایافو  یب  فطل  يوس 

دنکشب ار  مدق  نآ  لپ و  دنکشبدنز  يو  رب  یلهاج  ار  مدق  رگ 
دَُوبیم ثَنخم  تِسُس  هس  ود  زادوشیم  هتسکش  رکشل  اجک  ره 

راغ رای  کنیاک  دنهنب  وا  رب  لدراو  درم  وا  حالس  اب  دیآ  فص  رد 
ارت تشپ  دنکشب  وا  نتفراهمخز  دنیب  وچ  دنادرگب  ور 

دوشیم ناهنپ  تسا  دوصقم  هچنآ  ودوشیم  ناوارف  تسا و  زارد  نیا 

دنرب شرارض  دجسم  هب  ات  ار  ربماغیپ  ناقفانم  نتفیرف 
301 *** 

دندناریم لَیِح  ناتسد و  ِشخردندناوخ  اهنوسف  قح  لوسر  رب 
شیپ دروآن  یلب  زج  مسبت  زجشیک  محر  نابرهم  لوسر  نآ 

درک داش  ار  نادصاق  تباجا  رددرک  دای  تعامج  نآ  ياهرکش 
وم ریش  ردنا  هک  ناس  نآز  کی  هب  کیوا  شیپ  ناشیا  رکم  نآ  دومنیم 

فیرظ نآ  تفگیم  شاباش  ار  ریشفیطل  نآ  درکیم  هدیدان  ار  يوم 
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همه ناز  مد  نآ  دیناباوخ  مشچهمدمد  رکم و  يوم  نارازه  دص 
مرت قفشم  امش  زا  نم  امش  ربمرک  رحب  نآ  دومرفیم  تسار 

یشوخان سب  هلعش  غورف و  ابیشتآ  رانک  رب  هتسشن  نم 
نار هناورپ  هدش  نم  تسد  ود  رهناود  وس  نآ  امش  هناورپ  وچمه 

لوُغِز ونشم  دز  کناب  قح  تریغلوسر  ددرگ  ناور  ات  دش  نآ  رب  نوچ 
دناهدروآ چنآ  تسا  بولقم  هلمجدناهدرک  تلیح  رکم و  ناثیبخ  نیاک 
دوهج اسرت و  تسج  یَک  نید  ریخدوبن  ییور  هیس  زج  ناشیا  دصق 

دنتخاب اهاغد  درن  ادخ  ابدنتخاس  خزود  رسج  رب  يدجسم 
لوضف ره  دسانش  یک  ار  قح  لضفلوسر  باحصا  قیرفت  ناشدصق 
دنشوخ رَس  نادوهج  وا  ظعو  هب  هکدنشَک  اجنیا  ماش  ار ز  يدوهج  ات 

ازغ مزع  رب  میهار و  رس  ربام  کیل  يرآ  هک  ربمغیپ  تفگ 
ناور مدرگ  ناور  دجسم  نا  يوسناهگنآ  مدرگزاب  نوچ  رفس  نیز 

تخابب يدرن  اغد  زا  نایاغد  ابتخات  وزغ  يوسب  درک و  ناشعفد 
دندز یضام  هدعو  ردنا  گنچدندمآ  زاب  ازغ  زا  دمآیب  نوچ 

وگ شاب  دشاب  گنج  رو  ار  ردغوگ  شاف  ربمیپ  يا  شقح  تفگ 
دینز نت  ناتاهزار  میوگناتدینک  شُماخ  لغد  موق  يا  تفگ 

ناشراک دش  دب  دروآ  نایب  ردناشرارسا  زا  دنچ  یناشن  نوچ 
نانز مدهَّلل  شاحهَّلل  شاحنامز  نآ  دنتشگزاب  وز  نادصاق 

لغد زا  دروآیب  ربمغیپ  يوسلغب  ریز  یفَحصُم  قفانم  ره 
تسا یتنُس  ار  ناژک  نادنگوس  هکنآزتسا  یتنُج  نامیا  هک  نادنگوس  رهب 

ار دنگوس  دنکشب  ینامز  رهافو  نید  رد  ژک  درم  درادن  نوچ 
تسا ینشور  مشچ  ود  ار  ناشیا  هکنآزتسین  دنگوس  تجاح  ار  ناتسار 

تسا یقت  راک  افو  نامیا و  ظفحتسا  یقمحا  زا  دوهع  قاثیم و  ِضقن 
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ادخ دنگوس  هک  ای  مریگ  تسارامش  دنگوس  همک  ربمغیپ  تفگ 

موَص رهُم  بل  رب  تسد و  ردنا  فحصمموق  دندروخ  رگد  دنگوس  زاب 
تسادخ رهب  زا  دجسم  يانب  نآکتسار  كاپ  مالک  نیا  قح  هب  هک 

تسا یبرای  قدص و  رکذ و  اجنآ  ردناتسین  هلیح  رکم و  چیه  اجنآ  ردنا 
ادص نوچمه  نم  شوگ  رد  دسریمادخ  زاوآ  هک  ربمغیپ  تفگ 

قَبَس درآن  ادخ  زاوآ  هب  اتقح  داهنب  امش  شوگ  رد  رهم 
مدیالاپیم درُد  زا  فاص  وچمهمدیآیم  قح  زاوآ  حیرص  کن 

تخب دوعسم  ياک  دینشب  قح  گنابتخرد  يوس  زا  یسوم  هکنانچمه 
دیدپ دمآیم  راونا  مالک  ابدینشیم  هَّللاّانا  ّینا  تخرد  زا 

دندناوخیم اهدنگوس  ون  زابدندنامیم  رد  یحو  رون  نوچ ز 
رگراکیپ فک  رپسا ز  دهن  یکرپس  دناوخ  ار  دنگوس  ادخ  نوچ 
حیصف ناشیا  اب  تفگ  ُمتبذَک  دَقحیرص  بیذکت  هب  ربمغیپ  زاب 

تسا رارض  دجسم  هنتف  یسفن  ره  رد  هکنآ  نایب 
308 *** 

دوهج ماد  ُدب و  تلیح  هناخدوبن  دجسم  نآ  هک  دمآ  دیدپ  نوچ 
دینک رتسکاخ  كاشاخ و  هحرطُمدینک  رب  ار  نآک  دومرف  یبن  سپ 

دوج تسین  يزیر  ماد  رب  اههناددوب  بلق  دجسم  وچ  دجسم  بحاص 
تساخس هن  ششخب  هن  همقل  نانچ  نآتسابُر  یهام  وت  تسش  ردناک  تشوگ 

دادن شهار  دبن  وا  ِوفک  هچنآدامَج  ُدب  نآک  ابق  لها  دجسم 
تفت داد  ریما  اوفکان  نآ  رد  دزتفرن  یفیح  نینچ  نیا  تادامج  رد 

تساهلصف اهقرف و  اجنآ  هک  نادتساهلصا  لصا  هک  ار  قیاقح  سپ 
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دَُوب وا  تامم  نوچ  شتامم  هندُوب  وا  تایح  نوچ  شتایح  هن 
ناهج نآ  قرف  لاح  میوگ  هچ  دوخنادم  وا  روگ  وچ  زگره  وا  روگ 

رارض لها  دجسم  يزاسن  اتراک  درم  يا  دوخ  راک  نز  کحم  رب 
يدب ناشیز  دوخ  وت  يدرک  رظن  نوچيدز  رخست  نانک  دجسم  نآ  رب  سب 

دنتفای شاهنت  هیداب  رد  هک  دهاز  نآ  تامارک  رد  نایجاح  دش  ناریح 
340 *** 

هیداّبَع نوچ  قرغ  تدابع  ردهیداب  نایم  رد  دب  يدهاز 
داتفوا کشخ  دهاز  رب  ناش  هدیددالب  زا  دندیسر  اجنآ  نایجاح 
جالع شدوب  هیداب  مومس  زاجازم  َرت  وا  دوب  کشخ  دهاز  ياج 
شتفآ نایم  رد  تمالس  نآ  وشتدحو  زا  دندش  ناریح  نایجاح 

گید بآ  دشوجب  شّفت  زک  گیرگیر  يور  رب  دب  هداتسا  زامن  رد 
تسا لُدلُد  قارب و  رب  هراوس  ایتسا  لُگ  هزبس و  رد  تسمرس  ییتفگ 

تسابص داب  زا  هب  ار  وا  مومس  ایتساه  هّلُح  ریرح و  رب  شیاپ  هک  ای 
زامن زا  غراف  شیورد  دوش  اتزایناب  تعامج  نآ  دندنامب  سپ 

ریمض نشور  ياهدنز  تعامج  نآزریقف  دمآ  زاب  قارغتسا  نوچ ز 
وضو راثآ  دوب ز  رت  شاهماجور  تسد و  زا  دیکچیم  شبآک  دید 

تسامس يوس  زک  تشادرب  ار  تسدتساجک  زا  تبآ  هک  شدیسرپب  سپ 
دَسم نِم  ِلبح  یب ز  هاجز و  یبدسریم  یهاوخ  هک  یهاگ  ره  تفگ 

نیقی ار  ام  وت  لاح  دشخبب  اتنید  ناطلس  يا  نک  لح  ام  لکشم 
اهرّانز نایم  زا  میّربب  اتام  هب  ترارسا  يرس ز  امن  او 

نایجاح ياعد  نک  تباجا  هکنامسآ  يوس  دوشگب  ار  مشچ 
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مَرَد یتسدوشگرب  الاب  وتمرگ ز  وخ  الاب  ار ز  ییوج  قزر 
نایع هدرک  مُُکقزِر  ءامَّسلا  یفناکمال  زا  ناکم  وت  هدومن  يا 

شَک بآ  لیپ  وچ  دش  ادیپ  دوزشوخ  ربا  تاجانم  نیا  نایم  رد 

تفرگ نکسم  اهراغ  رد  وَگ و  ردتفرگ  ندیراب  کشم  زا  بآ  وچمه 
اهکشَم هداشگ  هلمج  نایجاحاهکشا  کشَم  نوچ  دیرابیم  ربا 
اهرّانز نایم  زا  دندیربیماهراک  بیاجع  نآز  تعامج  کی 

داشِّرلاب مَلعَأ  هَّللا  بجع و  نیزدایدزا  رد  نیقی  ار  رگید  موق 
مالکلا َّمَت  يدمرس  ناصقانماخ  شُرت و  اریذپان  رگید  موق 

561 *** 
جَرفلا ُحاتفِم  ربص  ریما  ياجح  هب  ات  ار  ناوراک  نیا  شَکب  شوخ 

دَُوب هنادرم  تیَبلا  ّبر  ّجحدُوب  هناخ  ندرک  ترایز  جح 

ار دمحم  همیلح  ندرک  مگ  زا  ّبلطملدبع  یفطصم  دج  نتفای  ربخ 
604 *** 

الم رب  شناغف  زو  همیلح  زایفطصم  دج  دیبای  ربخ  نوچ 
ادص يو  زا  دیسریم  یلیم  هب  هکاههرعن  دنلب و  گناب  نانچ  زو 

تسیرگیم دز  یمه  هنیس  رب  تسدتسیچ  تسناد  بلطملادبع  دوز 
زور زار  زو  بش  ّرِس  زا  ربخ  ياکزوس  هب  هبعک  رد  رب  مغ  زا  دمآ 

ینَم نوچمه  وت  زار  مه  دُوباتینَف  منیبیمن  نم  ار  نتشیوخ 
رد دوعسم  نیا  لوبقم  موش  اترنه  منیبیمن  نم  ار  نتشیوخ 

دوش نادنخ  یتلود  مکشا  هب  ایدُوب  يردق  ارم  هدجس  رس و  ای 

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


150 ص :

میرک يا  تفطل  راثآ  ماهدیدمیتی  ّرُد  نآ  يامیس  رد  کیل 
تسایمیک دمحا  میّسِم و  همه  امتسامز  هچرگ  ام  دنامیمن ز  هک 
ودع رب  یلو و  رب  مدیدن  نموا  رب  مدید  نم  هک  اهبیاجع  نآ 

داهج هلاس  دص  هب  دهدن  ناشن  سکداد  شیلفط  نیا  رد  وت  لضف  هکنآ 
وت يایرد  زا  تسیّرُد  وا  يو  ربوت  ياهتیانع  مدید  نیقی  نوچ 

وگب نم  اب  ناد  لاح  يا  وا  لاحوت  هب  مرآ  عیفشیم  ار  وا  مه  نم 

دومن مهاوخ  وت  هب  خر  نونکا  مه  هکدوز  گناب  دمآ  هبعک  نورد  زا 
تسام ظوفحم  کلم  ِبلُط  دص  ود  ابتسام  ظوفحم  وا  لابقا  دص  ود  اب 

مینک ناهنپ  همه  زا  ار  شنطابمینک  ناهیک  هرهُش  ار  شرهاظ 
میُرب متاخ  هگ  لاخلخ و  شَهَگ  هکمیرگ  ّرز  ام  لِگ  بآ و  دوب  ناک  ّرَز 

مینک شریش  ندرگ  دنب  هاگمینک  شریشمش  ياهلیامح  هگ 
وج کُلم  ياهقرف  جات  هاگوا  زا  میزاس  رب  تخت  جنرت  هگ 

اضر هدعَق  رد  تس  هداتفا  هکنآزام  كاخ  نیا  اب  میراد  اهقشع 
مینک ادیش  هش  شیپ  ار  وا  مه  هگمینک  ادیپ  وا  زا  یهاش  نینچ  هگ 

وج تسج و  ریفن و  رد  ناغف و  ردوا  زا  قوشعم  قشاع و  نارازه  دص 
ناج لیم  درادن  ام  راک  هب  هکنآ  ّيروک  رب  تسا  نیا  ام  راک 

میهن ناگرب  یب  شیپ  هلاون  هکمیهد  ور  نآز  ار  كاخ  تلیضف  نیا 
يرونا تافص  دراد  نورد  زويرَبغا  لکش  كاخ  دراد  هکنآز 

گنس وچ  رهاظ  رهوگ و  نوچ  شنطابگنج  هب  هتشگ  شنطاب  اب  شرهاظ 
سپ شیپ و  نیب  وگن  دیوگ  شنطابسب  مینیا و  ام  هک  دیوگ  شرهاظ 

تسیب مییامنب  هک  دیوگ  شنطابتسین  چیه  نطاب  هک  رکنم  شرهاظ 
نشکیم ترصن  ربص  نیز  مرجالدنا  شلاچ  رد  شنطاب  اب  شرهاظ 
مینک ادیپ  ار  شناهنپ  هدنخمینک  اهتروص  كاخ  ور  شُرت  نیز 
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تساه هدنخ  نارازه  دص  شنورد  ردتساُکب  هودنا و  كاخ  رهاظ  هکنآ  ز 
نیمکزا میرآرب  ار  اهناهن  نیاکنیمه  ام  راک  میرِّسلا و  ُفِشاک 

دنکیم ادیپ  رصع  زا  نآ  هنحشدنزیم  نت  يرکنُم  زا  دزد  هچ  رگ 

التبا زا  ناشمیرآ  َرِقُم  اتاهکاخ  نیا  دناهدیدزد  اهلضف 
تسا هدوزفا  همه  رب  دمحا  کیلتسا  هدوب  ار  واک  دنزرف  بجع  سب 

داز تفج  ود  ام  یهاش ز  نینچ  نیاکداش  نادنخ و  نامسآ  نیمز و  دش 
شا يدازآ  هدش ز  نسوس  نوچ  كاخشا  يداش  زا  نامسآ  دفاکشیم 
شَکَم شَک  ردنا  دنگنج و  رد  هکنوچشوخ  كاخ  يا  تنطاب  اب  ترهاظ 

گنر وب و  مصخ  شینعم  دوش  اتگنج  هب  دشاب  قح  رهب  دوخ  اب  هکره 
لاوز دوبن  ار  شناج  باتفآلاتق  رد  دش  وا  رون  اب  شتملظ 

نامسآ درآ  شیاپ  ریز  تشپناحتما  رد  ام  رهب  دش  وک  هک  ره 
ناتسلگ رد  ناتسلگ  وت  نطابنانک  ناغفا  یگریت  زا  ترهاظ 

شُک رون  ره  اب  دنزیمآین  اتشُُرت  ور  نایفوص  نوچ  وا  دصاق 
تشرُد راخ  رد  هدرک  ناهنپ  شیعتشپراخ  نوچ  شُرت  ور  نافراع 

شاب ورد  رد  نیز  دزد  يُودَع  ياکشاف  راخ  نآ  غاب  ِدرِگ  ناهنپ  غاب 
ياهدرب نابیرگ  رد  یفوص  وچ  رسياهدرک  سراح  راخ  اتشپراخ 
وخراخ ناخرلگ  نیز  دوش  مگوت  شیع  گنادراچ  رد  یسک  ات 

تسُدب وا  لیفُط  دوخ  ملاع  ود  رهتس  هُدب  وخ  كدوک  هک  هچ  رگ  وت  لفط 
مینک هدنب  شتمدخ  رد  ار  خرچمینک  هدنز  ودب  ار  یناهج  ام 

تسار هار  هد  ناشن  رِّسلاُمیلَع  ياتساجک  مد  نیاک  بلطملادبع  تفگ 

مالسلاو ةولصلا  هیلع  دمحم  عضوم  زا  ّبلطملدبع  نتساوخ  ناشن 
606 *** 

دیشر لفط  نآ  هدنیوج  يا  تفگدیسر  شزاوآ  هبعک  نورد  زا 
تخبکین ریپ  دوز  دش  ناور  سپتخرد  نآ  ریز  تسا  يداو  نالف  رد 

شیرق نایعا  دوب ز  شدج  هکنآزشیرق  ناریما  وا  باکر  رد 

همَحلَم مزر و  مزب و  نارتهمهمه  شفالسآ  مدآ  تشپ  هب  ات 
تسا هدولاپ  هِم  ناهاشنهش  زکتسا  هدوب  ار  وا  تسوپ  دوخ  بَسن  نیا 

كامِس ات  سک  کمَس  زا  شسنج  تسینكاپ  تسا و  رود  بسن  زا  دوخ  وا  زغم 
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دوپ رات و  تجاح  هچ  ار  قح  تعلخدوبو  داز  دیوجن  سک  ار  قح  رون 
باتفآ زارط  رب  دیازف  ربباوث  رد  دهدب  هک  تعلخ  نیرتمک 

رهق زا  همه  دناد و  سک  همه  ار  رهق  قح و  فطل 
 ... نازیوآ رد  قح  فطل  هب  دننازیرگ و  قح 

751 *** 
وگب ار  قح  ترضح  يدیدب  نوچوت  هک  یشیورد  هب  یشیورد  تفگ 

لاثم ار  نآ  رصتخم  میوگ  زابلاق  رهب  اما  مدید  نوچ  یب  تفگ 
يَرثوک يوج  تسار  تسد  يوسيرذآ  وا  پچ  يوس  شمدید 

یشوخ ِيوج  شتسار  تسد  يوسیشتآ  زوس  ناهج  سب  شپچ  يوس 
تسم داش و  یهورگ  رثوک  نآ  رهبتسد  هدرب  یهورگ  شتآ  نآ  يوس 

تخبکین یقَش و  ره  ياپ  شیپتخس  دوب  هنوگژاب  ِبِعل  کیل 
رس درکیم  رب  بآ  نایم  زاررش  تفر و  یمه  شتآ  رد  هک  ره 
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نامز رد  دشیم  تفای  شتآ  رد  وانایم  زا  تفریم  بآ  يوس  هک  ره 
لامش يوس  زا  دز  رب  شتآ  رسلالز ز  بآ  دش و  تسار  يوس  هک  ره 

نیمی يوس  زا  درکیم  نورب  رسنیشتآ  لامش  يوس  دش  هکنآو 
يدش شتآ  نآ  رد  سک  مک  مرجاليدز  رَمضُم  نیا  ّرِس  رب  یسک  مک 

تخیرگ شتآ  رد  بآ و  درک  اهر  واکتخیر  لابقا  شرس  رب  هک  یسک  زج 
قلخ دوب  نوبغم  بِعل  نیز  مرجالقلخ  دوبعم  ار  دقن  قوذ  هدرک 

بآ يوس  نازیرگ  شتآ  زِرَتُحمباتشو ز  صرحزا  فصوفصو  قوَج  قوَج 
ربخ یب  يا  رابتعالا  رابتعارس  دندروآرب  شتآ  مرجال ز 

لوبق همشچ  منم  شتآ  ما  ین  نملوگ  ناجیگ  يا  شتآ  دزیم  گناب 
ررش زا  زیرگم  چیه  يآ و  نم  ردرظن  یب  يا  دناهدرک  يدنب  مشچ 

تسین دورمن  هعدُخ  رحِس و  هک  زجتسین  دود  رارش و  اجنیا  لیلخ  يا 
ياهناورپ وت  تُست و  بآ  شتآياهنزرف  رگا  قح  لیلخ  نوچ 

يُدب َرپ  مرازه  دص  اغیرد  ياکيِدن  دراد  یمه  هناورپ  ناج 
نامرحمان لد  مشچ و  يروکناما  یب  شتآ  دیزوس ز  یمه  ات 

يرَو شنیب  زا  مرآ  محر  وا  رب  نميرخ  زا  لهاج  محر  درآ  نم  رب 
تسام ِراک  ِسکعب  هناورپ  راکتساهبآ  ناج  هک  شتآ  نیا  هّصاخ 

دوش يرون  رد  ران و  دنیبب  لددور  يران  رد  رون و  دنیبب  وا 
لیلخ لآ  زا  تسیک  ینیبب  اتلیلج  ّبر  زا  دمآ  بِعل  نینچ  نیا 

دناهداشگب ياهمشچ  شتآ  ردناودناهداد  یبآ  لکش  زا  یشتآ 
نمجنا رد  دنکیم  رِک  ُرپ  نحصنَف  هب  ار  یجنِِرب  ِنحَص  يرحاس 

دوبن مدژک  نآ  دوخ  رحِس و  مد  زادومن  اهمدژک  رپ ز  وا  ار  هناخ 
نیرفآ وداج  ناتسد  دَُوب  نوچنینچ  دص  دیامنیم  وداج  هکنوچ 
نهَپ ریز  نز  نوچ  دنداتفا  ردنانرَق  نرَق  نادزی  رحِس  زا  مرجال 
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ماد هب  هوعَص  نوچ  دنداتفا  ردنامالغ  دندوب و  هدنب  ناشنارحاس 
لابِجلاَک ياهرکم  ینوگنرسلالح  ِرحس  نیبب  نآرق  ناوخب  نیه 

لیلخ نوچ  نم  موریم  شتآ  يوسلین  يوس  میآک  نوعرف  ما  ین  نم 
نیشتآ بآ  رکَم  زا  رگد  نآ  ونیعَم  ءآم  نآ  تسه  شتآ  تسین 

زامن موص و  زا  هب  تلقع  ياهّرذزاوِج  شوخ  لوسر  نآ  تفگ  وکن  سب 

ضرَتفَم دش  نآ  لیمکت  رد  ود  نیاضرع  ود  نیا  تسا  رهوج  تلقع  هکنآز 
ار هنیس  تعاط  دیآ ز  افص  هکار  هنییآ  نآ  رم  دشاب  الج  ات 

تسد هب  درآ  زاب  رید  ار  وا  لقیصتسا  دساف  ُنب  زا  هنییآ  رگ  کیل 
تسا سب  ار  نآ  يرگ  لقیص  یکدناتسا  سِرغَم  شوخ  هک  هنییآ  نیزُگ  نآو 

يدرمریپ تاقالم  هبعک و  فرط  هب  دیزی  اب  نتفر 
نک فاوط  نم  درگ  هک  وا  نتفگ  و 

117 *** 
ادخ زا  رود  ياهتشگ  تقیقح  ردءایلوا  روضح  زا  رود  يوش  نوچ 

باوصلاب ملعا  هَّللاو  نک  دهجباتم  رب  ور  ایلواز  یناوت  ات 
دیودیم هرمع  جح و  يارب  زادیزی  اب  تما  خیش  هبعک  يوس 

تسج زاب  يدرکب  ار  نازیزع  رمتسخن  زا  یتفر  هک  يرهش  ره  هب  وا 
سیکّتم تریصب  ناکرا  رب  وکتسیک ، رهش  ردنا  هک  یتشگیم  درگ 

يوش يدرم  بلاط  لوا  دیابيور  اج  ره  رفس  ردنا  قح  تفگ 
یسک دوخ  تقو  رضخ  دبایب  اتیسب  یتسج  رفس  ردنا  دیزی  اب 

لاجر راتفگ  ّرف و  يو  رد  دیدلاله  نوچمه  يدق  اب  يریپ ، دید 
باوخب ناتسدنه  هدید  یلیپ ، وچمهباتفآ  نوچ  لد  انیبان و  هدید 

تفاتش تمدخ  رد  دومنب و  تنکسمتفای  باطقا  زا  وچ  ار  وا  دیزی  اب 
لایع بحاص  مه  شیورد و  شتفایلاح  دیسرپیم  تسشنب و  وا  شیپ 

دیشک یهاوخ  اجک  ار  تبرغ  تخردیزی  اب  يا  اجک  وت  مزع  تفگ ،
هر داز  يراد  هچ  دوخ  اب  نیه  تفگهلو ، زا  مراد  هبعک  دصق  تفگ ،

تسیور هشوگ  رب  تخس  نتسب ، هب  کنتسیود  هرقن ، مرد  زا  مراد  تفگ ،
رامش جح  فاوط  زا  رتوکن  نیوراب  تفه  مدرگب  نک  یفوط  تفگ ،

دارم دش  لصاح  يدرک و  جح  هکناوداوج  يا  هن ، نم  شیپ  اهمرد  ناو 
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یتفاتشب افص  رب  یتشگ ، فاصیتفای  یقاب  رمع  يدرک ، هرمع 
تسا هدیزگب  دوخ  تیب  ارم  هکتسا  هدید  تناج  هک  یقح  نآ  قح 

راب داتفه  ارم  يدبع ، ای  تفگرای ، تفگ  یتیب  راب  کی  ار  هبعک 

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :

دمحم نیدلا  لالج  www.Ghaemiyeh.comانالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


156 ص :

تشاد شوگ  رد  شاهقلح  نیرز  وچمهتشاد  شوه  ار  اههتکن  نآ  دیزی  اب 
دیسر رخآ  یهتنم  رد  یهتنمدیزم  ردنا  دیزی  اب  يو  زا  دمآ 

ناقفانم نتخاس  رارض  دجسم 
129 *** 

يونشب نآرق  لقن  زا  را  دیاشيور  ژک  ردنا  رگید  لاثم  کی 
قافن لها  دنتخابیم  یبن  ابقاط  تفج و  رد  يزاب  ژک  نینچ  نیا 

يدترم نآ  دوب  میزاس و  يدجسميدمحا  نید  زع  يارب  زک 
دنتساوخ تعامج  قیرفت  کیلدنتسارآ  شاهلبق  فقس و  شرف و 

دندز وناز  وا  شیپ  رتشا  وچمهدندمآ  هبال  هب  ربمغیپ  دزن 
ینک هجنر  مدق  دجسم  نآ  يوسینسحم  يارب  قح  لوسر  ياک 

وت مان  اداب  هزات  تمایق  اتوت  مادقا  زا  ددرگ  كرابم  ات 
رقف تقو  ترورض ، زور  دجسمربا  زور  تسا و  لگ  زور  دجسم 

ارس تمدخ  نیا  ددرگ  ناوارف  اتاجو  ریخ  اجنآ  دبای  یبیرغ  ات 
يدش لصاح  رفن  نآ  دارم  اتيدب  لد  زا  نخس  ناک  اغیرد  يا 

دندناریم لهج  ناتسد و  شخردندناوخ  اهنوسف  قح ، لوسر  رب 
دندنار ترضح  يوس  تمدخ  لزندندناوخ  اهنوسف  یسولپاچ و 
شیپ دروآان  یلب ، زج  مسبت ، زجشیک  محر  نابرهم  لوسر  نآ 

درک داش  ار  نادصاق  تباجا  رددرک  دای  تعامج  نآ  ياهرکش 
وم ریش ، ردنا  هک  ناسناز  کی  هب  کیوا  شیپ  ناشیا  رکم  نآ  دومنیم 

فیرظ نآ  تفگیم  شاباش  ار  ریشفیطل  نآ  درکیم  هدیدان  ار  يوم 
لوغ ونشم ز  دز  گناب  قح  تریغلوسر  ددرگ  ناور  ات  دش  نارب  نوچ 

دناهدروآ هچنآ  تسا  بولقم  هلمجدناهدرک  تلیح  رکم و  ناثیبخ  نیاک 
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دوهی اسرت و  تسج  یک  نید  ریخدوبن  يور  هیس  زج  ناشیا  دصق 
دنتخابیم لغد  درن  ادخ  ابدنتخاس  خزود  رسج  رب  يدجسم 

لوضف ره  دسانش  یک  ار  قح  لضفوسر  باحصا  قیرفت  ناشدصق ،
دنشوخرس نادوهج  وا  ظعو  هب  هکدنشک  اجنیا  ماش  ار ز  يدوهج  ات 

ازغ مزع  رب  میهار و  رس  ربام  کیل  يرآ  هک  ربمغیپ  تفگ 
ناور مدرگ ، ناور  دجسم  نآ  يوسناهگان  مدرگزاب ، نوچ  رفس  نیز 

تخابب يدرن  اغد  زا  نایاغد  ابتخات  وزغ  يوس  هب  درک و  ناش  عفد 
دندش یضام  هدعو  نآ  بلاطدندمآ  زاب  ازغ ، زا  دمایب  نوچ 

وگب شاب ، دشاب ، گنج  رو  ار ، ردغوگ  شاف  ربمیپ  ياک  شقح  تفگ 
دنیز نت  ناتاهزار ، میوگن  اتدینک  شوماخ  لغد  موق  يا  تفگ ،

دیرذگب نم  زا  دمآ ، مهاوخن  نمدینمشد  نورد و  دب  سب  ناتتفگ 
ناشراک دش  دب  دروآ ، نایب  ردناشرارسا  زا  دنچ  یناشن  نوچ 

نانز مدهَّلل  شاح  هَّلل ، شاحنامز  نآ  دنتشگزاب  وز  نادصاق 
لغد زا  دروایب  ربمغیپ  يوسلغب  ریز  یفحصم  قفانم ، ره 

تسیتنس ار  ناژک  نادنگوس  هکنازتسیتنج  نامیا  هک  نادنگوس  رهب 
ار دنگوس  دنکشب  ینامز ، رهافو  نید  رد  ژک ، درم  درادن  نوچ 
ادخ دنگوس  هک  ای  مریگ  تسارامش  دنگوس  هک ، ربمغیپ  تفگ 

موص رهم  بل  رب  تسد و  ردنا  فحصمموق  دندروخ  رگد ، دنگوس  زاب 
تسادخ رهب  زا  دجسم  يانب  نیکتسار  كاپ و  مالک  نیا  قح  هب  هک 

تسا برای  رکذ  قدص و  ناز  ام  دصقتسین  هلیح  رکم و  چیه  اجنیردنا ،
ادص نوچمه  نم  شوگ  رد  دسریمادخ  زاوآ  هک  ربمغیپ  تفگ 

بس ران و  ادخ  زاوآ  هب  اتقح  داهنب  امش  شوگ  رب  رهم 
مدیالاپیم درد  زا  فاص  وچمهمدیآیم  قح  زاوآ  حیرص  کن 
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دندناوخیم اهدنگوس  ون  زابدندنامیم  رد  یحو  رون  وچ ز 
رگراکیپ فک  رپسا ز  دهن  یهکرپس  هدناوخ  ار  دنگوس  ادخ  نوچ 
حیصف ناشیا  ای  تفگ  متبذک  دقحیرص  بیذکت  هب  ربمغیپ ، زاب 

دوهج ماد  ُدب و  تلیح  هناخدوبن  دجسم  نآ  هک  دمآ  دیدپ  نوچ 
دینک رتسکاخ  كاشاخ و  هحرطمدینکرب  ار  ناک  دومرف  یبن  سپ 

دوج تسین  يزیر ، ماد  رب  اهنآددوب  بلق  دجسم  وچ  دجسم ، بحاص 
تساخس هن  ششخب ، هن  همقل ، نانچ  نآتسایر  یهام  وت  تسش  ردناک  تشوگ 

دادن شهار  دنب ، وا  وفک  هچنآدامج  دب  ناک  ابق  لها  دجسم 
تساهلصف اهقرف و  اجنآ  هکنآوتساهلصا  لصا  هک  ار  قیاقح  سپ 

دوب وا  تامم  نوچ  شتامم  هندوب  وا  تایح  نوچ  شتایح  هن 
رارض لها  دجسم  يزاسن  اتراک  درم  يا  دوخ ، راک  نز  کحمرب 

يدب ناشیاز  دوخ  وت  يدرک ، رظن  نوچيوز  رخست  نانک  دجسم  نارب  سب ،

تسادخ کیّبل  نیع  دنمزاین  نتفگ  هَّللا 
159 *** 

یبل شرکذ  زا  ددرگ  نیریش  هک  اتیبش  یتفگیم  هَّللا  یکی ، نآ 
وگ رایسب  يا  رخآ ، يوگ  دنچور  تخس  يا  شومخ  شناطیش ، تفگ 

وگ کیّبل  ار  هَّللا  یکی  دوخوتع  زا  يوگ  هَّللا  همه  نیا 
تخس يور  اب  ینزیم  هَّللا  دنچتخت  شیپ  زا  باوج  کی  دیاینیم 
رَضَح رد  ار  رضخ  وا  باوخ  رد  دیدرس  داهنب  دش و  لد  هتسکش  وا 
هدناوخ شک  نازا  ینامیشپ  نوچهدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیمه  تفگ ،

باب ّدر  مشاب  هک  مسرت  یمه  نازباوج  دیآیمن  مکیّبل  تفگ ،
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نحتمم يا  وگب ، وا  اب  ورب  هکنمب  نیا  تفگ  ادخ  هک  شرضخ  تفگ 
تسام کیپ  تدرد  زوس و  زاین و  ناوتسام  کیبل  وت  هَّللا  نآ  تفگ 

ماهدرک ترکذ  لوغشم  نم  هک  ینماهدروآ  نم  راک  رد  ار  وت  ین 
وت ياپ  نیا  داشک  دوب و  ام  بذجوت  ياهیئوج  هراچ  اهلیح و 

تساهکیّبل وت  برای  ره  ریزتسام  فطل  دنمک  وت  قشع  سرت و 
تسین روتسد  شنتفگ  برای  هکنازتسین  رود  زج  اعد  نیز  لهاج ، ناج 

دنزگ تقو  ادخ  اب  دلانن  اتدنب  تسا و  لفق  شلد  رب  ناهد و  رب 

362 *** 
زاین زا  دنزرف  كرت  شیوخ و  كرتزامن  لصا  دوب  نت  كرت  هکناز 

در دورمن  شتآ  رب  هنب  نتدلو  نک  نابرق  زومآلیلخ ، زا 

هبعک
742 *** 

وا وت  شیپ  نامز  رد  دیآرب  اتوجب  هبعک  رد  وت  یهاوخ  ار  هک  ره 
دوب یلاخ  یک  هَّللا  تیب  وادوب ز  یلاع  رخاف و  وک  یتروص 

جایتحا يارب  مدرم  یقابجاتر  زا  هّزنمرضاح  دوب  وا 

هَّللا لها  تلیضف 
743 *** 

تسوا ّرِس  هناخ  زین  نم  تقلختسوا  ّرب  هناخ  هک  نادنچ  ره  هبعک 
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راب داتفه  ارم  يدبع  ای  تفگرای  تفگ  یتیب  رابکی  ار  هبعک 

هناگادج صخش  ره  هبعک 
743 *** 

هرفس دش  نطبلادبع  هبعکهردس  اهناج  لیئربج و  هبعک 

لایخ دش  فسلفم  لقع  هلبقلاصو  رون  دوب  فراع  هلبق 
رز نایمه  دوب  عماط  هلبقرظن  ضیف  دوب  دهاز  هلبق 

ردپ يا  تسا  سیلب  لطاب  هلبقرسپ  يا  دمآ ، قح  قشاع  هلبق 
رخ نوک  دوب ، هچ  هدنبرخ  هلبقرس  هب  رس  ایند  نوعرف  هلبق 

ننملاوذ نانیشن  نطاب  هلبقنز  يور  ناتسرپ  رهاظ  هلبق 

هبعک زارغا  بجوم 
743 *** 

دوب میهاربا  تاصالخاز  نآدوزف  يزع  نامز  ره  شک  ار  هبعک 

دلو ناطلس 

هدنیارـس گرزب و  فراع  یمور  نیدلا  لالج  انالوم  گرزب  دنزرف  دلو  ناطلـس  دـمحا  نیدـلاءاهب  ق ). 712 ه . ق -. ه .  623  ) دلو ناطلس 
خیش يزیربت و  نیدلا  سمـش  ردپ و  دزن  ار  نافرع  تقیرط و  مولع  دش و  دلوتم  ریغـص  يایـسآ  رد  هدنرالرهـش  رد  هک  تسا  يونعم  يونثم 
رعش دلو  ناطلس  تفرگ . داشرا  رد  ار  ردپ  ياج  دیسر و  یلاع  ماقم  هب  هار  نیا  رد  تخومآ و  یپلچ  نیدلا  ماسح  بوکرز و  نیدلا  حالص 

. تسوا زا  هماندلو  يونثم  تشاد . ییانشآ  زین  یکرت  نابز  هب  دورسیم و  زین 
41 *** 

دوجس شناج  دنک  اپ  یب  رس و  یبدوجو  رد  دنیبن  قح  ریغ  چیه 
اجتلا رد  دوب  قح  شهاگ  هلبقاج  تسین  شِک  دََور  هبعک  نآ  يوس 

دوش شناج  دص  ود  ناج  کی  دهد  نوچدوش  شناریَس  وحم ، ناهج  رد 

239 *** 
ّدَع هن  تسّدَح و  هن  ار  ایرد  ِریَسّدَحو  نایاپ  دُوب  ار  یکشخ  ریس 

نارک هن  ناد  ّدح  هن  قح  رد  ار  هارنامگ  یب  ّدَح  دوب  قح  ات  ار  هار 
دَور هگنآ  يدوخ  ّقح ، رد  یسر  نوچدُوب  رخآ  ارت  رم  ییوت و  هر 

دحا رد  نتشذگ  زا  دعب  یسر  اتدوخ  رذگب ز  ییوت ، قح  باجح  دوخ 
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ناور دوخ  یب  نآ  رد  یشاب  ًامیادنارک  دوبَن  ار  لصو  هار  کیل 
ربخاب دیوگن  هر  هار  نآ  ریغربتعم  دمآ  لصو  زا  دعب  هار 

زاجِح یب  ندرک  فوط  ناوتن  هکنآززاجَم  يور  زا  دشاب  دیوگب  رو 
فازَگ زا  ای  نآ  دشاب  یغال  رهبفاوط  ییاج  دنک  هبعک  یب  هک  ره 

تسوا نیَع  ردنا  هار  ار  ایلواتسوه  ِلصو  ِدَعب  هار  ناد  نیقی  سپ 
ّدَع هن  دشاب  ّدح  هن  ار  هَّللا » یف  ریَس  » ّدح نایاپ و  دُوب  ار  هَّللا » یلا  ریَس  »

تسا هدنز  قح  زا  تس و  هدرم  دوخ  واکتسا ز  هدنب  نآ  نَف  يریَس  نینچنیا 

264 *** 
تسین يوک  اههناخ و  ار  ناج  رهشتسین  يوس  اجنآ  تسیوس  یب  هلمج 
تسین باوخ  نآک  ناد  هَظقَی  ار  ناشباوختسین  بآ  ریغ  بآ  ردنا  شقن 

ناشنابسا یب  دوصقم  دسریمناشباوخ  رتهب  هَظقَی  زا  تسه  هکلب 
ازف ناج  يابرلد  ياهدیصاپ  تسد و  نیا  یب  دنریگ  اهدیص 
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ناور میاد  مَِدق  يوس  مدق  یبناجز  ياهتبرش  دنشون  ناهد  یب 
دننز ناج  ره  رد  ران  دص  بََهل  یبدننز  نامصخ  ندرگ  یحالِس  یب 

تخب دنشخب  ضرغ  یب  ار  ایقشاتخس  دنزات  ناسراف  رب  سرَف  یب 
فاوط ردنا  همه  اپ  یب  رس و  یبفاق  يوس  ناّرپ  دنلاب  َرپ و  یب 

ار فوَخ  یباین  ینما  نانچ  ردار  فوَط  دوخ  زا  َهَن  دنراد  ادخ  زا 

292 *** 
راز هزبس  غاب و  ناحیر و  همه  ربران  دود و  دش  رفَن ، نآ  دنلیلخ  نوچ 

ناشناوضر يروح و  خزود  رعقناشناحیر  نشلگ و  شتآ  نیع 
الَص میاد  دنَز  تناوخ  نیا  يوسالب  ران  ات  هک  وَش  یلیلخ  َور 

ایک یهاش و  تستخب و  انَع  نیاکانَع  نیا  تسنوزف  نآ  ار ز  ایبنا 

340 *** 
ریذپ لد  فیطل  مظن  نیا  ددرگریفَخ  اهناج  هبعک  يوس  هب  ات 

تسایلوا نورد  هبعک  نانچنآتسادخ  تاقالم  اهناج  هبعک 
ارت هبعک  نانچنآ  دیامن  ورات  هک  دیاب  رفس  ناج  رد  ارت  سپ 

منُک هر  یباجح  یب  لزنم  يوسمنُک  هَتوک  رفس  نیا  تسزارد  سب 
تساوشیپ دیاشگ  ار  هر  نیا  هکنآتسادخ  هبعک  ار  قشع  نایجاح 

ناور وج  نوچ  نت  بادرگ  زا  ددرگناور  وت  زک  دوب  نیا  ییاوشیپ 
ّبر لصو  هر  نآ  رد  لصاح  شددرگبلط  نیز  دبایب  یّلُک  دوخ  ِدقن 

ار ریَس  جح  يوس  دنادرگ  لهسار  ریخ  نیا  هطساو  ددرگ  هک  ره 
وکن لد  ناج و  نُک ز  ّرِس  نیا  مهفودب  دیاع  دوش  نیا  باوث  سپ 

نامسآ نیمز و  ردنا  یسک  زاناهج  رد  دماین  يریخ  نینچ  نیا 
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رتشیب شیازج  رتّریَخ  هک  رهرسپ  يا  تسریخ ، ردَق  رب  ازج  نوچ 
بایب ار  نآ  دََرب ، یچ  یناجز  نیبباوث  بلاط  درب  یَم  ینانز  نوچ 

اهریخ نادزی  ار ز  يو  دسریمازج  رد  نوچ  دهدیم  ینان  هکنآ 
نادواج یناف  ِحاورا  دنوش  اتناج  ناوخ  زا  دهد  یتوق  وا  هکنآو 
ازج ردنا  ارو  دشخب  اهچ  اتادخ  هک  رگنب  کین  سایق و  نُک 

نُفُس نوچمه  نت  رحب و  نوچ  دوب  ناجنُک  قرف  نیه  اجک ، ناج  اجک و  نان 
فرگش دشاب  نان  هب  تبسن  ناج  رجافرژ  تسیقرف  اطع  نآ  ات  اطع  نیز 

464 *** 
ار شیورد  دنکیم  رگناوت  واکار  شیوخ  دارم  نیه ، وج ، مَدَع  زا 

ور هبعک  یباجح  یب  دیامن  اتوج  هبعک  يا  زاس ، هلبق  ار  مدع  ور ،
تسوج هلبق  یک  یسک  هبعک  نانچ  ردتسوا  يوس  هلبق  تس و  هبعک  مدع  دوخ 

دُوب ناسکی  تاهلبق  يو  رد  هکنآزدُوب  ناسآ  زامن  هبعک  رد  هک  ین 
نز درم و  رد  ناد  هسوب  ياج  هلمجنَقَذ  اهبل و  یناشیپ و  ّدخ و 

نیبب ناج  مشچ  هب  ار  ناج  هبعکنیقی  دشاب  قح  درم  هبعک  ناج 
دُوب ناج  فطل  یبوخ و  اور  یکدوش  تمیق  تماق و  اب  نت  هچ  رگ 
لافُس زا  مک  دَُوب  نت  ناج  یب  هنرَولامج  نآ  ار  نت  تسناج  زا  هکلب 

ناهج ردنا  تدیآ  هدُرمز  هکنانچ  ترفن  تَدَوبَن  یلافس  زا 
نز درم و  رد  ناهن  ناج  زا  دسریمنت  ین ز  یناج  زا  نسُح  نآ  دوب  سپ 

تسرد لزنم  نآ  رصق  رب  ناج  هکنآزتسرپ  ار  ناج  وجب ، ار  ناج  ورب  سپ 
دُوب نامرد  نآ  زا  دعب  ار  لد  ِدرَددوب  ناناج  يرذگب ، ناج  زا  هکنوچ 

تسار هلمج  ّالا  يو  زا  دیاین  ژکتسادخ  درم  نیقی  نوچ  هبعک  ناج 
وه تسد  ردنا  تسضحم  تلآوزا  ین  قح  زا  تسوا  لوق  لعف و 
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وکن شدرک  قح  وچ  ار  وا  نیبم  دبوا  تاذ  هبعک  تس و  هلبق  رسب  رس 
ناد هار  درم  درک  شیانب  هکناهج  ردنا  زیزع  دش  ور  نآ  زا  هبعک 

افطصم ناتما  يارب  زاافص  اب  ار  نآ  میهاربا  تخاس 
ناش هدجس  زامن و  دشاب  نآ  يوسنآ  هلبق  ار  نانمؤم  ددرگ  هک  ات 
زیزع مدآ  ینب  ردنا  ناج  وچمهزیزع  ملاع  رد  هبعک  دش  وا  زا  نوچ 
نانموم هلبق  هبعک  دش  وزا  نوچناسچ  ّبرای ، بجع ، دشاب ، ناسچ  وا 

مسا هبعک  یّمَسُم  نوچمه  وا  دشابمسج  هبعک  ناج و  وچ  یقاب  وا  دشاب 
نایع سک  ار  وا  دسانشن  قح  ریغنابز  رد  دجنگن  وا  لاح  حرش 

درد تسه  شِک  دوب  وا  بیصن  نیادرک  هلبق  دناوت  یک  ار  وا  سک  ره 
ناهج رد  ار  ّقح  ریغ  دهاوخن  واکنان  بآ و  درد  هن  قح  قشع  درد 

سب تسدروخ و  رد  درد  هر  نیردناسب  تسدرد و  قح  هار  زوس  هدرپ 
تسا هدرم  دیامنیم ، هدنز  هچ  رگتسا  هدرسفا  وا  تسدرد  یب  هک  ره 

دوش هگآ  قح  نسُح  زا  یک  هدرپدوب  قلاخ  هدرپ  ایند  وچمه 
ار رادلد  نآ  ریغ  دهاوخنیموا  رادید  دوب  بلاط  وا  هکنآ 

ور هدرپ  یب  ناهج  رد  دیامن  وزورد  قح  الا »  » دنشاب و ال »  » هلمج
زیزع راوخ و  زا  کین و  دب و  زازیچ  چیه  دشابن  يو  رد  ادخ  زج 

دوش هش  دش ، انف  دوخ  زا  نوچ  هدنبدُوب  هَّللا  دنامن ، نوچ  هَّللا  يَوِس  ام 
ار هدنیوگ  وا  تفگ  ردنا  دنیبار  هدنیوج  دسر  اجنیا  ماقم  نوچ 

تسامس رب  نیمز و  يور  رد  هچرگتسادج  اهاّمسُم  زا  امسا  هلمج 
نان نیع  زا  ادج  دشاب  نان  ماننآ  نیع  دشابن  يزیچ  ره  مسا 

ددع رد  یّمسم  مسا و  دنَُوب  وددب  کین و  زا  نینچمه  ایشا  لک 
نامگ یب  یّمسم  مسا و  دوب  کینانچ  دوبن  ادخ  ییامسا  کیک 

یتف يا  ادیپ ، مسا  ردنا  تسهادج  امسا  زا  تسین  یلاعت  قح 
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نُفُس رد  الاک  دننام  دوب  ُرپنخس  رد  ینعم  زغم  هکنانچنآ 
ناج مسج ، ردنا  هک  نوچمه  ُرپ  تسهنآ  ظفل  رد  یتیآ  ره  ینعم 

دوش ناهنپ  شینعم  تیآز  یکدوب  قذاح  نآ  رد  واک  سکنآ  شیپ 
لامک اب  ینعم  تسفشک  وا  رب  نوچلالم  یب  ینعم  هب  ار  تیآ  دناوخ 

فرظ سبح  لفاغ  فورظم  زا  دنامفرحز  وا  دنادن  ار  ینعم  هکنآ 

يرتسبش دومحم  خیش 

. متـشه نرق  لیاوا  متفه و  نرق  گرزب  نافراع  زا  يرتسبـش  میرکلادبع  نب  دومحم  نیدلادعـس  ق ). ای 74 ه .  720 ق -. ه .  687  ) يرتسبش
تافو اجنامه  هدرب و  رس  هب  نآ  کیدزن  ای  رهش  نامه  رد  شمارآ  اب  ار  رمع  همه  ًارهاظ  هتـشگ و  دلوتم  زیربت  کیدزن  رتسبـش  هیرق  رد  يو 

: تسا هتفای 
لئاسم ندیسرپ  يارب  اج  ره  زا  هکنانچ  دمآیم . رامـش  هب  هفوصتم  ناگرزب  نالـضاف و  هلمج  زا  دوب و  دیعـس  وبا  وتیاجلا  دهع  رد  شترهش 

. فوصت رد  تسا  زار » نشلگ   » يونثم وا  فورعم  راثآ  زا  دندیسریم . شروضح  هب  ینافرع  یفسلف و 
قح هلاسر  تسا . بوسنم  وا  هب  زین  فوصت  رد  نیققحملا » ةآرم   » و همانتداعـس »  » هلاسر تسا . دـهاش »  » هلاـسر و  نیقیلا » قح   » هلاـسر رگید 

. تسا هدش  پاچ  زاریش  رد  فراعملا  فراوع  هعومجم  رد  نیققحملا  تآرم  نیقیلا و 
3 *** 

زات کت و  بش  زور و  تسود  يا  مدرکزاجح  ماش و  رصم و  هب  اهرفس  رد 
متشگیم رهش  رهش  ِهد و  هِدمتشگیم  رهد  وچمه  هم  لاس و 

79 *** 
تست نت  ناج و  هتسجرب  نیا  هکتست  نم  زا  تعیرش  مکح  همه 

هناخرید هچ  تشنک ، هچ  هبعک ، هچهنایم  رد  دنامن  نوچ  وت  نم 

171 *** 
زازعا رد  تسا  هَّللا  تیب  وچمهزاجم  نیع  تسا  هَّللا  حور  ظفل 

تساهناج وا  رون  سک ز  ره  شیپتسایشا  أدبم  هک  یلاعت  قح 

212 *** 
زامن جح و  موص و  هب  ةوکز و  هبزاب  ناملسم  دوش  وا  مالس  زو 

میب هن  فوخ و  هن  وا  زا  ار  سکچیهمیلس  بلق  تسد و  هب  نابز و  هب 

225 *** 
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وا رد  هبعک  ياج  رومعم و  تیبوا  رب  نیمز و  نآ  ُدب  یئوگ  وچمه 
نینچ تشگ  هک  ات  يوگ  رب  زانیمز  هلمج  زاب  درتسگب  سپ 

یماج

- ماج شیوخ - دلوم  ببـس  هب  هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  بیدا  رعاش و  نیرتگرزب  دمحم ، نبدمحا  نیدلا  ماظن  نب  نامحرلادبع  نیدلارون 
ریس و هار  سپـس  تخادرپ و  ملع  بسک  هب  دنقرمـس  تاره و  رد  یتدم  يو  تسا . هدرکیم  صلخت  یماج  ماج » دمحا  خیـش   » هب تدارا  و 
، ناوید تسا : هلمج  نآ  زا  دناهدرمشرب و  یماج  زا  رثا  زا 50  شیب  دمآ . رد  يدنبشقن  هقیرط  ناگرزب  کلس  رد  تفرگ و  شیپ  رد  كولس 
رد یماج  ناتسراهب . تاعمللا ، ۀعشا  حیاول ، سنالا ، تاحَفَن  هدش ،) هتشون  یماظن  هسمخ  زا  دیلقت  هب  هک  تسا  يونثم  لماش   ) گنروا تفه 

. تسا هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  ق . لاس 898 ه . رد  هدمآ و  ایند  هب  لاس 817 
32 *** 

شناکما تسین  ندیرب  دوخ  زا  دیما  عطق  یب  هکهر  رد  ار  دوصقم  هبعک  لئاه  تسینابایب 
شنابایب شتآ و  هنوگ  دص  تدیاب  ندرپساپ  ریز  مرگ  گیر  وچ  هبعک  نارد  ور  يرآ  رگ 

شنالیغم ریز  دهن  نیلاب  هتسخلد  رگانت  رد  ناج  بذج  دصق  هب  یبالق  راخ  ره  دوش 
شناهوک درد  هوک  ياپ و  ترسح  داب  دشاب  هکیقوش  هقان  زج  ار  هار  نیا  یگراب  دیاشن 

شناررب غاد  هَّللا  ۀقان  صاصتخا  یبای ز  هکیتقو  یلو  دصقم  يوس  هقان  نیا  ریش  زا  یسر 
شناشنب هودنا و  نخان  مخز  هب  هنیس  نکماسآ  لاهن  دیآ  رقف  تسس  زک  یتنحم  گندخ 

شناشفا هویم  یبای  دیواج  دوخ  نوماریپ  هکناسنیز  روراب  یتخرد  ددرگ  تبقاع  مناد  هک 
شناماد فطع  زا  کلف  شود  دنک  ینابیرگتدحو  مراط  رد  دشک  تمه  نماد  یفوص  وچ 

شنابیرگ زا  نیسوق  باق  نامک  رب  هز  دتفرس  نابیرگ  رد  درآ  تبرق  يوجتسج  رد  رگو 
شناسنا لکش  تعیبط  زاورپ  شقن  هداد  هکناد  يدامج  يدرد  شبنج  ناج  رد  تسین  سک  ینت 

67 *** 
اهلزنم عطق  زا  دوس  هچ  یناحور  برق  دربن  وچییامیپ  دنچ  نابایب  هبعک  نکاس  وش  ناج  هب 
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اهلحاس فارطا  رب  دندرم  بل  هنشت  یقلخ  هکیجوم  نارکیب  دوج  نایاپ ز  یب  رحب  يا  رآ  رب 

72 *** 
افرش یلاعت  هَّللا  اهدازار  وت  يوک  دوب  هبعک  فرش 

اجک هبعک  اجک  وت  يوک  رستشذگ  هبعک  زا  وت  يوک  رئاز 
اتود تشپ  ماوت  يوربا  لیمریپ  هدش  ات  ون  هم  نوچمه  تخاس 

ادج وت  غیت  تسداتف ز  اتتسداتفا  نوخ  هب  هقرغ  نم  رس 
اقب داب  ار  وت  تفر  رگا  ناجتسین  یقاب  مرگد  ناج  اب  وت  یب 

اود هچ  يداتف  درد  یب  وت  وچدوب  زین  اود  درد  اجک  ره 

83 *** 
ام هلغشم  درذگیم  دح  هک ز  هدیمام  هلئسم  دوشن  لح  لدج  هب  یقاس 

ام هلحرم  کی  هبعک و  هیداب  دصدشاب  هچ  هبعک  هیداب  بلط  هار  رد 
ام هلفاق  زا  دسر  یئارو  گناب  رگنایارد  هزره  همه  دنیآرد  هار  رد 

ام هلسلس  دسر  وت  فلز  هب  هقرخ  ردمیدرک  وت  فلز  ببس  زا  هایس  هنیمشپ 
ام هلعشم  کلف  عمش  هدرون  دششتآ  کلف  جوا  رب  هلعش  ام  لد  زا  دز 

ام هلگ  يدرکن  شوگ  هلگ  میدرکدنچ  ره  هک  تسا  نیا  وت  يوخ  زا  هلگ  ار  ام 
ام هلصوح  زا  تلزنم  نینچ  لیصحتتسنورب  هک  شلصو  تلود  بلطم  یماج 

94 *** 
ار احطب  گیر  لعل  منک  هدید  نوخ  زار  ام  دوخ  لامج  يامنارگ  هبعک  هب 

ار انیم  ياهقح  نیا  کلف  دبعشتخادرپ  افو  ءرهم  زا  وت  نسح  رود  هب 
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تاذ چیه  وت  تاذ  یهامک  زا  هن  فقاوتانئاک  تارذ  وت  رهم  ياوه  رد  يا 
تافص هنیئآ  رد  هولج  دومن  تنسحلزا  ءادبم  رد  وچ  هریخ  لقع  مشچ  دش 

تانموسب دتفا  وت  لامج  وترپ  رگرگد  هبعک  دوش  تشنک  زا  یتشخ  ره 
تال دیدن  يردق  يّزع و  دیدن  يّزعتتزع  راونا  وترپ  تفات  هک  اج  ره 

تایح همشچرس  هب  هار  هدرب  رضخ  نوچانف  دش  هک  سک  نآ  وت  يایربک  رحب  رد 
تاغتلا عطق  دنک  تانئاک  لکزاتسخن  ده  ور  تبلط  هبعک  هب  سک  ره 

تاجن دهد  شلبح  ترودک  زک  هداب  نازفطل  هب  ار  هنشت  بل  یماج  شخبب  یماج 

105 *** 
تافص ءامسا و  هدرپ  زا  وت  تاذ  رگ  هولجتاذ  تدحو  قتت  رد  ناهن  وت  تافص  يا 

تاهج نوریب ز  وت  لالجا  هدرپارس  يامیبای  نوچ  ناشن  وت  زا  تهج  راتفرگ  ام 
تافرع لها  کیبل ز  هرعن  دص  تساوخمرحب  يادص  داتفا  رد  وت  يادن  زا 

تاحفن تلصو  نشلگ  زا  دزو  مد  ره  هن  رودینش  میناوت  هک  یماشم  میرادن  ام 

تارف بذع  نیا  دمآ و  جاجا  حلم  یکی  نآاجک  قشع  ینشاچ  اجک  قشع  بهذم 
تافو يوب  نم  لگ  زا  تافو  دعب  دمد  هکملگ  بآ و  نانچ  تخیمآرد  وت  یئافو  اب 

تامف قشعلا  هب  ّلح  نم  ۀضور  هذهدیسیونب  وا  تبرت  رس  هب  یماج  درم 

112 *** 
تستافتلا یب  ارچ  ام  لاح  هبیتافتلا  مشچ  نآ  دراد  سک  رهب 

تستاُرف رگید  هلجد و  نوچ  یکیممشچ  ود  تلصو  هبعک  هار  هب 

120 *** 
تشاذگ ناکیپ  هب  ياج  داهن  ور  مدعب  لددوب  گنت  یسب  هنیس  ورف  دمآ  وت  ریت 

تشاذگ نالیغم  ریز  ار  وا  زو  هلحارترد  كاخ  هبذج  دیشک  ار  ور  هبعک 

149 *** 
تالص لک  یف  کهجو  یتلبقتاجن  بابرا  هبعک  ترد  يا 

تافرع زا  فوقو  هچ  ار  نایجاحفوقو  هدرکان  وت  یئوک  رس  رب 
تابن گنس  رب  هدز  دوخ  هزوکرصم  هب  وت  دنق  هزاوآ  هتفر 

تاکرب مهیلع  هَّللا  لزنادوشن  رخآ  وت  قاشع  مغ 
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تایح بآ  میم  همشچ  زا  دیآتناهد  میم  زا  دنک  ترابع  رگ 
تاکرح نیز  ابص  داب  يا  نک  سبفلز  هقلح  نآ  فرط  ره  یشکیم 

تامف قشعلا  متک  نّمم  وهفتفگن  داد و  ناج  وت  درد  زا  یماج 

154 *** 
تیوک هبعک  گنهآ  منک  هگ  دیع  زتیور  هگ  دیعب  ددرگن  هلبق  وچ  ارم 

تیوداج مشچ  زیرنوخ  هزمغ  هب  دشکار  مدرم  هکنآ  تنابرق  یقلخ و  دیع  وت 
تیوربا لایخ  مریمض  دوریمنندید ز  هم  مسر  دیع  نیرد  تسین  هچ  رگا 

تیوس مرذگب  هک  جح  ارم  تسسب  نیمهمرح  فاوط  هبعک و  سوه  زا  متشذگ 
تیوجلد ورس  تخادنا  مرس  رب  هیاس  هکهَّللادمحب  متخوسیم  وت  رجه  بات  ز 
تیوزاب زرح  داب  نالد  هتسخ  ياعدتسد  يداشگ  يربلد  تکلمم  طبض  هب 

تیوگ اعد  دوب  یماج  وچ  هدنب  رازهوس  ره  هنک  دنزگ  زا  سرتم  مارخ و  ندرب 

159 *** 
تمالم گنس  زج  هب  تسین  شمرح  گیرتمالس  بابرا  هبعک  دوب  هک  تقشع 

تماقا ياج  دوبن  ار  سک  هیداب  ردمریگن  هناخ  ورد  وت  ياج  هن  هک  يرهش 

159 *** 
تمالع تسنیا  تمغ  دیهش  كاخ  ربنیب  ملع  هدُرب  کلف  هب  رس  لد  شتآ  زا 

تمایق زور  دسرن  تعاط  همان  رگمقارف  زور  وا  همان  زا  دسر  یقوذ 
تمارک راهظا  دنکیم  نادقتعم  ابنادنرب  هداب  ناغم  ریپ  دهد  هتسجان 

تماق دق و  ناز  دوش  تسپ  وا  تماق  دقنذؤم  يوس  يرذگ  يزامن  تقو  رگ 
تمادن کشا  زا  شرت  مشچ  همهنآ  تسشتسب  تطخ  يادوسب  هن  یماج  هک  شقن  ره 

تسوا ملق  رد  بجع  ياهمقر  هچ  برایتسوا  مقر  نیکشم  طخ  ناک  لزا  شاقن 
تسوا مدق  رد  ارم  زورما  هک  شیع  نیاار  یسک  تسین  مدش  تسود  مدق  كاخ 

تسوا مخ  چیپرپ و  هّرُط  رد  هن  هک  لد  رهتدارا  لها  هلسلس  زا  دوب  نوریب 
تسوا مرح  میرح  درگ  نانک  فوط  ناجهبعک  تسرود ز  هلحرم  دص  هب  هچ  رگ  نت 

تسوا مدرک  انب  زین  ام  يراوخیمدرک  انب  هناخیم  هک  دوب  شمرک  زا  نآ 
تسوا مد  ياسانش  هک  یفیرح  تقوشوخیتقو  همه  ین  ینز  دیحوت  مد  یماج 

تسوا مب  ریز و  رد  هک  راوطا  ترثک  ابتسا  شیوخ  تدحو  تفص  رب  ششوخ  زاوآ 

160 *** 
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تفگ هر  رد  هن  رگ  هبعک  نخسرهش  یفوص  هبعک  قاتشم  تسین 
تفگ هگرحس  ات  ماش  لوا  زتخرد  فلز  ثیدح  یماج  شود 

160 *** 
تسنآ تسم  رگ  هک  لعل  بل  زبس و  طخ  نآيوجب  ریخ  یبلطیم  وا  همشچرس  رضخ 

تسناتسکرت هب  دوصقم  هبعک  ار  وت  نوچزاجح  دصق  ینک  هچ  ناسارخ  كاخ  زا  یماج 

179 *** 
دیوگیم تای  بآ  هنشتدیوگیم ز  تاپکاخ  زا  مبل 

دیوگیم تالصل  اب  اولجعدید  وت  ناوربا  بارحم  هک  ره 
دیوگیم تالکشم  زا  درخار  وت  چیپ  چیپ  فلز  هدقع 

دیوگیم تانموس  رفاکترد  میقم  ار  هبعک  رئاز 
دیوگیم تادراو  زا  یفوصدزانیم  شیوخ  درد  زا  دهاز 

دیوگیم تاهرت  هلیحار و  وراد  درد و  وت  قشع  تسم 
دیوگیم تاههّرط  زا  نخسناهد  هتسب  تاهرت  زا  یماج 

230 *** 
درشفب ياپ  رگا  دناتس  اهب  ناج  دصدرپسب  رس  نا  دوخ  ياپ  ریز  هک  كاخ 

درتسگب ولهپ  هت  رد  هک  مرح  گیرهب  ریرح  طاسب  ار ز  هبعک  قاتشم 

235 *** 
دنامن يوس  ره  وت  لابقا  یپ  زج  نم  يوردنامن  يور  هر و  چیه  ارم  وت  شیپ  هچ  رگ 

دنامن يوک  نآ  هناخ و  نآ  تمغ  زا  بارخ  دشماوت  لصو  زا  برط  يوکب  دوب  هناخ 
دنامن يور  نآ  دش و  یئوم  وچ  هیوم  زا  منتمدیئوم  ادج  وت  نایم  يوم  زا  هکسب 

دنامن يوج  نیا  رد  بآ  رظن  یتفر ز  وت  اتدوب  نادابآ  تخر  لایخ  ممشچ ز  هکنوچ 
دنامن يوپ  کت و  بات  مرگد  هر  نیرد  هکلامج  دوصقم  هبعک  يا  وت  رد  زامن  هب 
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173 ص :
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174 ص :
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175 ص :
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176 ص :

دنامن يور  وکن  ناناوج  يانمت  زجنم  لد  رد  یلو  زور و  دب  نم  متشگ  ریپ 

242 *** 
دنکیم گنت  ام  لد  رب  رهش  ارحصدنکیم و  گنهآ  رفس  بناج  هب  هم  نآ 

دنکیم گنن  شنم  مان  يوگ  تفگ و  زکربم  نم  مان  وا  سلجم  هب  رب  همان  يا 
دنکیم گنر  نوخ  هب  هفیحص  نیا  ناونعنممشچ  هک  سب  نیمه  قوش  لامک  حرش 

دنکیم گنسرف  شسرپ  هتسشن  دهازدارم  هبعک  هر  هب  ناج  دناشف  قشاع 
دنکیم گنج  افص  مان  میربیم  نوچافص  کی  دیماب  میشکیم  گنج  دص 

دنکیم گنچ  فد و  گناب  عامس و  عنمبستحم  هچرا  لوبق  عمس  هب  هدینشن 

دنکیم گنس  اب  هلداجم  گنت  ماجباتع  ار  رای  یلد  تخس  هب  دنک  یماج 

323 *** 
مدید تخر  هک  نونکا  مشاب  نوچ  وت  غرافمدیزرو ز  وت  يادوس  يرمع  تخر  هدیدان 

مدیربب همه  زا  رهم  مدنکرب  همه  زا  لدلزنم  وت  خر  رهم  لد  رد  ارم  تخاس  ات 
مدیلان وت  قوش  زا  يداب  مدش  زاسمدین  ياون  تساخرب  یم  مزب  هب  هک  اج  ره 

مدیچ ترو  كاخ  زک  نزوس  منک  راخ  نازخرلگ  يا  مشک  مهاوخ  لد  زک  یمغ  راخ  ره 
مدیچیپن شیوخ  رب  وت  قشع  شتآ  زکنم  رب  یمد  تشذگن  يوم  مدش  فعض  زا 

مدیدرگ وت  درگ  ای  مدروآ  وت  هب  ور  رگنم  رب  دوبن  یبیع  يدوصقم  هبعک  وت 
مدینشن همزمز  نیا  تکلک  ین  زگرهیماج ز  ار  وت  راعشا  رابنا  تسرگد  یقوذ 

350 *** 
مرح نیا  گیر  هنشت  نادنمدرد  نوخ  هب  زجتسین  هک  تیوک  هبعک  درگ  هب  ام  نوخ  زیر 
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177 ص :

مدق ریز  ادخ  رهب  ارم  مشچ  نک  شرفشیوخ  ياپ  تشپ  هب  ندوس  میدنسپن  رگا  يور 

365 *** 
منک اج  هنیدم  رد  هگ  لزنم و  هکم  هب  هگمنک  احطب  برثی و  رد  ور  هک  برای  دوب  یک 

منک ایرد  ار  همشچ  نآ  ناشفنوخ  مشچ  ود  زگهمزمز  کی  مشکرب  لد  زا  مزمز  رانک  رب 
منک ادرف  ار  زورماک  نیزا  دعب  مربص  تسیندش  زورما  اربلد  وس  نیرد  يو  نارازه  دص 

منک اپهدید  مزاس ز  مدق  رس  قرفز  اتيامن  یهار  ارم  دوخ  يوس  هب  هَّللا  لوسر  ای 
منک اوام  ترد  كاخ  رب  هک  سب  نیا  متنجلد  مدرک ز  نورب  اواملا  تنج  يوزرآ 

منک ادوس  نیرد  رس  ای  مهن  رس  تیاپ  هب  ایناهج  رد  رس  مهن  تسوباپ  يادوس  زا  مهاوخ 
منک اشنا  رگد  یقوش  همان  اسآ  یماجهظحل  ره  رگا  مروذعم  وت  قوش  زا  مد  ره 

414 *** 
ورم هیس  فلز  یپ  رد  دیفس  يومدرم  هر  ناناوج ز  رهب  هتشگ  ریپ  يا 

ورم هم  وچ  يور  هراظن  رد  شیپ  نیزبیش  قاحم  ردنا  دوخ  بابش  هم  رگنب 
ورم هنگ  رابز  هدیمخ  تماق  ابهانگ  یب  نالفط  هتخارف  دق  لابند 

ورم هلک  جک  دق  تسار  ناتب  شیپنکب  یتسار  یجک و  ره  باسح  رکف 
ورم هقناخ  يوس  هقرخ  ریز  هناختبنکم  لد  لها  تمحازم  سوه  رپ  لد 

ورم هر  هدرک  مگ  دلقم  یپ  رب  یپيرب  هر  قیقحت  هبعک  تروص  هب  یهاوخ 
ورم هگماد  نیزا  یماج  هدرکن  يدیصتسین  لامک  دیص  یپ  زج  تایح  ماد 

12 *** 
تسا رضخا  خرچ  يالاب  وا  يالاو  هبقتسا  رترب  ناویک  شناویا ز  هک  يرصق  اذبح 

تسا رگید  هاگ  هلبق  ار  نالبقم  اسآ  هبعکتسوا  داینب  رد  هک  یگنس  ره  تسگنس و  زا  هبعک 

85 *** 
نانجلا ضور  هصرع  ای  مرا  غاب  تحاس  ایناج  يوب  دیآ  شکاخ  زک  مرح  نیا  تسا  هنیدم  برای 

هبعک
239 *** 

مدرک وت  يور  دای  هب  اشامت  هبعک  لامجمدرک  وت  يوک  ياوه  اجنآ  زو  متفر  هبعک  هب 
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مدرک وت  يوم  هایس  رعش  بناج  زاردینمت  تسد  هایس  مدید  وچ  هبعک  راعش 
مدرک وت  يوبکشم  يوسیگ  هقلح  ياعدمتفرگ  زاین  دص  هب  هبعک  رد  هقلح  وچ 

مدرک وت  يوس  هب  لد  يور  همه  نایم  زا  نمتدابع  يور  هبعک  يوس  مرح  قلخ  هداهن 
مدرک وت  يوجتسج  هب  مدرک  هک  یعس  فاوطیماک و  وت  ریغ  دوبن  یماقم  چیه  هب  ارم 

مدرک وت  يوگتفگ  هتسب  دوخ  اعد  زا  نمناوخاعد  قلخ  هداتسیا  تافرع  فقاوم  هب 
مدرک وت  يوزرآ  نم  غراف  همه  زا  یماج  وچدصاقم  ینم و  یپ  رد  ینم  لها  هداتف 

یفشاک نیسحالم  انالوم 

يرومیت و رخآ  هرود  یمان  نالـضاف  زا  یفـشاک  ظعاو  نیـسح  نیدـلا  لامک  انالوم  ق ). 910 ه . مهن ف : هدس   ) یفشاک نیـسحالم  انالوم 
نونف ریاس  ریسفت و  ثیدح و  مالک و  ملع  رد  هتخادرپیم و  ظعو  هب  تاره  رد  هک  تسا  راوزبس  لها  یفشاک  ارقیاب . نیسح  ناطلس  رصاعم 

بل ءاشنالا ، نزخم  ای  یهاش  هفیحـص  یلیهـس ، راونا  باتک  وا  فورعم  راثآ  زا  تسا . هدوب  هدنمرنه  یـسراف  رثن  رد  هتـشاد و  يداتـسا  بدا 
. تسا مسلط  رحس و  رد  یمساق  رارسا  ینسحم و  قالخا  هیلع ، بهاوم  ریسفت  ءادهشلا ، ۀضور  يولوم ، يونثم  بابل 

51 *** 
فلخ دیآ  یگدنز  دص  نورد  ردفلت  ددرگ  رگا  راثیا  رد  لام 

ار رازلگ  يرخیم  لگ  کی  هب  هکار  رازاب  نینچ  نیا  دبای  هک  دوخ 

52 *** 
دوب هنادرم  تیبلا  بر  جحدوب  هناخ  ندرک  ترایز  جح 

دوب میهاربا  تاصالخا  نآدوزف ز  يزع  یمد  ره  رگ  ار  هبعک 
تسین گنج  صرح و  شانب  رد  کیلتسین  گنس  كاخ و  دجسم ز  نآ  لضف 

تسیک هناخ  ردناک  دیناد  یمه  رگتسیچ  یخاتسگ ز  هناخ  نیا  رد  رب 

دننکیم دج  لد  لها  يافج  رددننکیم  دجسم  میظعت  نالهاج 
نارورس نورد  زج  دجسم  تسیننارخ  يا  تقیقح  نیا  تسا  زاجم  نآ 
تسادخ اجنآ  تسا  هلمج  هاگ  هدجستسایلوا  نورد  رد  ناک  يدجسم 
تسلد هَّللا  تیب  هک  وش  لد  بلاطتسا  لگ  بآ و  زا  هن  نادرم  هبعک 

دوب یلاخ  یک  هَّللا  تیب  وادوب ز  یلاع  لضاف و  ناک  یتروص 
تسا ربکا  لیلخ  هاگرظن  لدتسا  رذآ  لیلخ  داینب  هبعک 

52 *** 
دیودیم هرمع  جح و  يارب  زادیزی  اب  تما  خیش  هکم  يوس 

تسج زاب  يدرکب  ار  يزیزع  رمتسخن  زا  یتفر  هک  يرهش  رهب  وا 
یسک دوخ  تقو  رضخ  دبایب  اتیسب  یتسج  رفس  ردنا  دیزی  اب 
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لاجر راتفگ  رفدب و  وا  رد  هکلاله  نوچمه  يدق  اب  يریپ  دید 
لایع بحاص  مه  شیورد و  شتفایلاح  دیسرپیم  تسشنب و  وا  شیپ 

دیشک یهاوخ  اجک  ار  تبرغ  تخردیزی  اب  يا  اجک  وت  مزع  تفگ 
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هرداز يراد  هچ  دوخ  اب  نیه  تفگهکپ  زا  مراد  هبعک  دصق  تفگ 
تسیدر هشوگ  رب  تخس  هتسب  گنتتسیود  هرقن  مرد  زا  مراد  تفگ 
رامش جح  فاوط  زا  رتوکن  ناوراب  تفه  مدرگب  نک  یفوط  تفگ 

دارم دش  لصاح  يدرک و  جح  هکنادداوج  يا  هن  نم  شیپ  اهمرد  ناو 
یتفاتشب افص  رب  یتشگ  فاصیتفای  یقاب  رمع  يدرک  هرمع 

تسا هدیزگب  دوخ  تیب  رب  ارم  هکتسا  هدید  تناج  هک  یناج  نآ  قح 
تسوا رس  هناخ  زین  نم  لد  نیاتسوا  رب  هناخ  هک  يدنچ  ره  هبعک 

تفرن یح  نآ  زجب  هناخ  نیا  ردناتفرن  يورد  ار  هناخ  نآ  درکب  ات 

ياهدیدرگرب قدص  هبعک  درگياهدید  ار  ادخ  يدید  ارم  نوچ 
تسادج نم  زا  قح  هک  يرادنپن  اتتسادخ  دمح  تعاط و  نم  تمدخ 

رشب ردنا  قح  رون  ینیبب  اترگن  نم  رب  نک  زاب  وکین  مشچ 

53 *** 
ياهرفس دش  نوطبلادبع  هبعکياهردس  اهناج  لیربج  هبعک 
لایخ دش  فسلفم  لقع  هلبقلاصو  رون  دوب  فراع  هلبق 

گیر هدرم  لهج  لها  ان  هلبقکین  لامعا  قح  نادرم  هبعک 
لالض رفک و  اوه  لها  هلبقلایخ  سح و  دوب  بلاط  هلبق 

رز نایمه  دوب  عماط  هلبقرظن  ضیف  دوب  دهاز  هلبق 
گنرد ربص و  نارو  ینعم  هلبقگنس  بوچ و  ناتسرپ  تروص  هلبق 

ننماوذ نانیشن  نطاب  هلبقنز  يور  ناتسرپرهاظ  هلبق 

219 *** 
لوقع بابرا  وچمه  دزیم  هلانلوسر  رجه  زا  هنانح  نتسا 
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ناوج ریپ و  همه  دش  هگآ  يو  زکنانچ  نآ  ظعو  سلجم  نایم  رد 
نومنهر زا  دنام  رود  هک  یسک  نوچنوتس  نآ  دزیم  دایرف  هلان و 

لوطو ضرعاب  نوتس  دلانیم  هچ  زکلوسر  باحصا  هدنام  ریحت  رد 
نوخ تشگ  تقارف  زا  مناج  تفگ  ؟ نوتس يا  یلان  هچ  ربمغیپ  تفگ 

یتخاس دنسم  وت  ربنم  رس  ربیتخات  نم  زا  مدوب  نم  تدنسم 
؟ دننیچ هویم  وت  یبرغ ز  یقرشدننک و  یلخن  وت  یهاوخیم ز  تفگ 

؟ دبا ات  ینامب  هزات  رتاتدنک و  يورس  تقح  ملاع  نآ  رد  ای 
شابم یبوچ  زا  مک  لفاغ  يا  ونشبشاقب  دش  میاد  هک  مهاوخ  نآ  تفگ 

دنام راکیب  ناهج  راک  همه  زادناوخب  نادزی  ار  هک  ره  ینادب  ات 
راک دش ز  نوریب  راب و  اجنآ  تفایراب  راک و  نادزی  دشاب ز  ار  هک  ره 

لاوزیب قشع  کلم  مالغ  املالح  ار  ناتسرپ  نت  ایند  کلم 
نکم شلوغشم  شیوخ  قشعهب  زجنکم  شلوزعم  تسا  قشع  لماع 

تسا بصنم  شمان  تسیلوزعم  نیعتسا  بجحم  تیؤر  مناک ز  یبصنم 

يریمشک يردب 

همین رد  هک  تسیراکرپ  نارعاش  زا  يریمـشک  ینیـسح  میهاربا  نب  مالـسلادبع  نب  نیدلاردب  ق ). 1006 ه . ق -. ه .  991  ) يریمشک يردب 
نحل زین  ار  شلزغ  هکنانچ  دوب  ییارس  هدیـصق  رتشیب  يرعاش  رد  وا  هشیپ  تسا و  يردب  وا  صلخت  تسا . هتـسیزیم  يرجه  مهد  هدس  مود 

. کبزا ناخ  ینابیش  دمحم  باقعا  زا  1006 ه ) - 991  ) یناث ناخرداهب  هلادبع  کبزا  روهشم  هاشداپ  اب  دوب  رصاعم  تسا و  هدیصق 
تدارا دعـس  نیدـلا  دیعـس  هجاوـخ  شرـسپ  مالـسا و  دـمحم  هجاوـخ  هب  تقیرط  نآ  ناـگجاوخ »  » زا دوـب و  يدنبـشقن  تقیرط  رب  يردـب 
ندورـس هب  ار  وا  هاگ  مالـسا  دمحم  هجاوخ  نیمه  هک  دیوگ  نینرقلاوذ  هصق  همدقم  رد  دوتـسیم و  ییاه  هدیـصق  رد  ار  نانآ  دیزرویم و 

هک هتفای  قیفوت  يددعتم  ياهیونثم  ندروآ  مهارف  هب  هدرک و  زاغآ  رعاش  هار  نیا  زا  دومنیم و  تعاطا  وا  درکیم و  قیوشت  یلزغ  ای  هدیصق 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب 

 ... نازوالارحب و نیحلاصلا و  جارس  لامجلا - ۀضور  نیلماکلا - جارعم  زورفا - لد  عمش  يونثم 
63 *** 

تفرگ رذآ  هناختب  نآ  سکع  زا  گنر  بآتفرگرب و  خر  زا  عقرب  تنسح  ناطلس  نایع  نوچ 
تفرگ رگید  هر  رد  یتسرپ  تروص  طلغ  زاوت  دای  رب  يرماس  ینعم  هار  زا  نورب  دش 

تفرگ رد  زا  تسد  هب  هقلح  وت  فلز  لایخ  ردتفر  هبعک  فوط  رهب  دهاز  درک  تیوک  دصق 
تفرگ ربنم  دجسم و  رگید  هناختب  یکی  نآدناوت  نایوج  هک  نمؤم  رفاک و  تقیقح  رد 

تفرگ رس  كرت  نامیا و  زا  رفک و  زا  تشذگردتفات  يور  هبعک  هار  زا  هناختب و  زا  قشاع 
تفرگ رد  شتآ  بآ  زاب  دز  هدنخ  لگ  دش  بآلیلخ  قشع  شتآ  تلعل  درک  مسبت  کی 
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تفرگ رتسکاخ  ریز  لزنم  تشگ و  شتآ  نیعتخوس  وت  يور  لگ  یب  نارازه  نوچ  يردب  هک  سب 

65 *** 
تسا رتهب  لد  کی  هبعک  نارازه  زاتسا  ربکا  جح  هک  روآ  تسد  هب  لد 

رد و (1) 17 هَّللا  شرع  تسه  نمؤم  بلق 
تسا رواخ  باتفآ  نارازه  مگ 

تسا ربکا  يادخ  هاگرظن  ناکیسر  لد  ماقم  رب  ات  نک  دهج 
تسا رضخا  نامسآ  مظعا ز  يوگتسین  شیب  نوخ  هرطق  کی  زا  هک  لد 

هَّللا . ِشرع  نموم  ِبلَق  ثیدح - هب  تسا  هراشا  - . 1
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تسرب رد  ار  یمدآ  طیحم و  دششرع  قرف  ات  يرتشرف  زا  ینعی 
تسرگ هولج  رد و  هَّللا  ُهجَو  نسحتسامن  ملاع  هنییاک  وگم  لد 

تسا ربمغیپ  بیان  هار  كاخیلدیب  زا  لد و  مگ  يردب  درک 

146 *** 427
تسوا رد  ایربک  تفرعم  لامکلازنکتسوا  رد  ادخ  ماقم  تسا و  مظعا (1) 18  شرع  لد 

تسوا رد  افو  رهم و  هکس  هک  وگم  شبلقتسا  قح  ضراع  هنییآ  هک  ناوخم  لد  وت 
تسوا رد  اههولج  یلزی  مل  باتفآ  زاتسربکا  جح  دوخ  هک  رآ  تسد  هب  ار  لد 

تسوا رد  ارس  ود  ره  لصاح  هک  لد  بایردزارد  هر  ییوپ  هچ  هبعک  فوط  رهب  زا 
تسوا رد  امس  ضرا و  هردس و  دلخ و  یبوطناس و  هچ  یمدآ  لد  تسین  شیب  هرطق  کی 

تسوا رد  امن  قح  هنییآ  ماج و  هک  وج  لدهنیآ  ردنکسا  مج و  دوخ  ماج  درک  مگ 
تسوا رد  انف  رقف و  لعشم  غورف  مد  رهبارخ  مغز  ار  لد  هناخ  درک  هک  يردب 

(. 147 ص 24 - تادیهمت ،  ) هَّللا شرَع  نِموُملا  ِبلق  هفیرش  ثیدح  زا  ذوخأم  - . 1
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یجیهال ضایف 

هدـس رد  روهـشم  ناـملعتم  ناـمیکح و  زا  ضاـیف  هب  صلختم  یمق  یجیهـال  یلع  نب  قازرلادـبعالم  ق ). م 1072 ه . یجیهال -؟(  ضاـیف 
. تسا هتشاد  ار  میکح  نآ  يداماد  تمس  هک  تسیزاریش  ياردصالم  برقم  فورعم و  نادرگاش  زا  يرجه و  مهدزای 

. تسا هتشون  تیب » رازه  راهچ  هس   » یلدگیب رذآ  ار  شناوید 
یلع هصاخ  ناماما  ربمایپ و  تبقنم  قلاـخ و  شیاتـس  رد  تیب  نوماریپ 2750  وا  ینالوط  ياهعیجرت  اـهبیکرت و  اههدیـصق و  زا  يو  ناوید 

هک تیب  دودح 2200  رد  تسوا  ياهلزغ  مود  هعومجم  مشتحم . هویـش  هب  البرک  نادیهـش  هیثرم  رد  يدـنب  بیکرت  رارکت و  هب  بلاطیبا  نب 
. تسا هعیش  ناماما  حدم  نمضتم  اهنآ م  زا  یضعب  دنراد و  یقارشا  ینافرع  نحل  الومعم 

24 *** 
تسار پچ و  تسد  هتخانشن  هک  تسیزیمت  یبشهبتشم  دوش  هبعک  اب  وت  يوک  رگا  خرچ 

تسانیب مشچ  هقلح  رد و  هکقلخ  هلبق  نامه  وت  يوک  هبعک  رد  رب 

107 *** 
تسادخ رب  رجا  ادخ ، يوس  هدوب  وچ  ترجهدیسر  رسب  تیاضق  مکح  هبعک  هار  رد 

تسامنهر کیراب  هتکن  يوس  هب  ار  لدوت  يادف  نم  يا  تنتفر  هبعک  هار  رد 
تساپ هب  نیمه  اهنت  هن  هبعک  قیرط  عطقار  شوه  بابرا  هک  تسررقم  دوخ  نیا 

تساهباتش اهناج  هبعک  يوس  هب  ار  ناجناور  دوش  اهنت  هبعک  يوس  هب  نوچ  نت 
تساوس ام  عطق  وا  يداو  قیرط  عطقتسوا  هبعک  ناج  ناج ، هبعک  تسیچ  هک  یناد 
تسالص ادخ  برق  تمعن  ناوخ  هب  ار  ناجدنمشوه  کیدزنب  هبعک  هب  نت  فیلکت 
تساور اهماک  همه  هبعک  ّبر  هب  ار  ناجبیصن  ار  مسج  دوش  هبعک  لصو  هکنآ  ات 

تسانشآ برق  هدیام  هب  بل  تسد و  شکلیئربج  زارمه  وت  كاپ  ناج  زابهش 
تسار دناسر  اهناج  هبعک  لصو  هب  شقوشدنک  یط  هبعک  هر  مسج  هک  رتشیپ  ناز 
تسارک تبترم  نیا  وت  كاخ  يادف  نم  يافجن  رد  هدوسآ  هدرم و  هبعک  هار  رد 

تساضترم يوزاب  توق  راک  هبذج  نیاشیوخ  يوس  دروآ  فجن  تاهبعک  هار  زا 
تسانشآ قیقحت  هبعک  هب  لد  هک  ار  نآبیر  کش و  اّربم ز  تسا  ياهراشا  مه  نیا 

تسامز ادخ  ادخ و  ام ز  شاب  هدوسآتسین  قرف  هبعک  فجن و  هنایم  ینعی 

136 *** 10
ار امیا  دبایرد  وا  يوگ  امعم  يوربا  زکیمهف  ادا  رب  ملسم  دش  یناد  قشع  زومر 

ار ارحص  تشد و  نیدنچ  میدومیپ  یعس  ماگبهزره  ام  دوب و  لد  رد  دوصقم  هبعک  ناشن 

یجیهال www.Ghaemiyeh.comضایف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


187 ص :

یجیهال www.Ghaemiyeh.comضایف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :

ار ادوس  ماخ  نیا  یگتخپ  زا  منک  نوریب  رس  زيدنچکی  شاک  نابوخ  فلز  ثیدح  دشلسلسم 
ار انمت  ضرع  رتفد  متسش  هدید  بآ  ردضایف  نوچ  دوصقم  دص  لد ز  مداهن  یماکانب 

138 *** 16
ارچ لمحم  لد  راب  سرج  يا  ییازفیمتسین  هزاوآ  نیا  تسنونجم  هک  يداو  نآ  ردنا 
ارچ لزنم  رد  درم  هر  رد  ضایف  ناوت  اتوش  گرم  نابایب  يداو  نیا  رد  یهاوخیم  هبعک 

195 *** 213
تفر درک و  لمأت  دیابیم  هار  نیا  تسا  لکشمتسا  لکشم  نتشگ  صالخا  هبعک  عیطتسم 

تفر درک و  لکوت  داز  رب  هیکت  هر  نیرد  لدتسین  ماد  دنمک و  دیص  ناگدازآ  تمه 

204 *** 247
دراد اهراب  ایرد  هدید  وم  نب  ره  ریز  هکمتسناد  هچ  متسج  نوخ  تشم  لد  زا  هیرگ  يارب 

دراد اهرانز  نایم  رب  کنیا  هبعک  ناشننم  داهن  رفاک  لد  دیآیم  هبعک  فوط  ز 

246 *** 390
دوب سپ  هب  هک  ییاپ  تلود  زا  مهر  دش  یطتسه  يرطخ  اهیورشیپ  هلفاق  رد 

دوب سرج  گناب  ینزهر  زا  همه  میبدوصقم  هبعک  یگتشگمگ  يداو  رد 

247 *** 396
دوب یهاشداپ  مغ  ملد  کلم  رد  هک  يدهع  اشوخبحاصیب  کلم  نوچ  ملد  رد  یهار  تفای  یبارخ 

دوب یهار  زین  اجنآ  زا  ناناج  لزنم  رس  ات  هکدش  منیقی  متشگرب  هبعک  يوس  هناختب  زا  وچ 

292 *** 540
مراد نامسآ  يالاب  هولجنیمز  ماهدرکن ز  رب  رس  هچ  رگ 

مراد ناوراک  درگ  هفحتیلو  هبعک  لصو  هب  مدیسرن 

303 *** 577
منکیم تشهب  ریس  نم  وت  طخ  نمچ  ردمنکیم  تشگ  لیام  لد  هزبس  بیرف  هب  یک 

منکیم تشنک  ریس  موریم  هبعک  رد  ربنادواج  تشهب  دای  منک  را  تیوک  رس  اب 
منکیم تشز  هچ  رهب  ار  شیوخ  بوخ  تروصوزرآ  دهاز  ندید  منکیم  هچ  ماهنیآ 
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منکیم تشرس  كرت  نم  وت  تحیصن  هب  یکنم  تشرس  همزال  دوب  وکن  خر  لیم 
منکیم تشخ  هس  ود  نیز  نیزا  دعب  هقالع  كرتناهج  نیا  يافو  هب  لد  مهن  ضایف  وچ  دنچ 

307 *** 591
میاهدرب هنامیپ  طخ  زا  برشم  طخرسمیاهدرب  هناختب  رد  زا  هبعک  ضیف  ام 

میاهدرب هناورپ  تبرت  هب  اهعمش  سبام  بیصن  دش  ینتخوس  ماک  هب  کی  ات 

308 *** 595
میاهدرک مگ  هر  دایص  نیا  شیپ  مییوهآمیاهدرک و  مگ  ملا  تشد  نیرد  دش  نوریب  هار 

میاهدرک مگ  مدع  نابایب  رد  ار  نتشیوخنورد  یتسه  رد  زا  میآک  تشاذگن  شتریغ 
میاهدرک مگ  مرح  رد  ار  دوخ  مارحا و  میاهتسبدوبن  ناقاتشم  باب  يرود  هبعک  لصو  دعب 

میاهدرک مگ  مد  ضیف  دقن  میدهع و  یسیعروط  هوک  مشچ  هداتفا ز  میتقو و  یسوم 
میاهدرک مگ  مغ  لیصحت  هر  رد  يداش  هجووجم  ام  زا  برط  بابسا  میدرد  هداز 
میاهدرک مگ  ملع  لبط و  رگن  یتالابم  یبیلو  ام  تختیاپ  نودرگ  میناهاشداپ و 

میاهدرک مگ  منصلا  تیب  رد  هبعک  دیلک  امریگم  ام  بیع  میدرک  رگ  هناختب  تمدخ 
میاهدرک مگ  مج  ماج  نیدنچ  هنییآ  کی  رهبمیتخاب  رد  مدق  لوا  شوه  لقع و  لد  هر  رد 

میاهدرک مگ  مدق  ره  رد  یهر  يداو  نیردناام  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دوش  ادیپ  رگا  هار 
میاهدرک مگ  مرا  ناتسلگ  زاورپ  هک  اممیشوخ  میداهن و  يراخ  هتوب  رب  نایشآ 

میاهدرک مگ  مک  راومه  نینچ  یکیدزن  هارکیل  ضایف  ام  يداو ز  نیرد  دش  مگ  یسب  هر 

309 *** 596
میاهدید مزمز  بآ  مشچ  هب  ار  شهار  كاخمیاهدید  مک  ار  هبعک  ناناج  يوک  رامش  رد 

میاهدید متام  ياهیزور  هریت  داوس  ردتایح  بآ  هنییآ  مغ  ناتخب  هیس  ام 
میاهدید من  هزاریش  رتمشچ  ياوه  ردداب  نمیا ز  دوب  ام  رابغ  يازجا  تشم 

315 *** 614
میرذگب هناورپ  تبرت  هب  ایب  بش  کیتسربکا  جح  ناگتخوس  دای  عمش  يا 
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میرذگب هناخ  زا  هک  تساجک  ناما  نادنچگرم  لیس  وچ  دیآ  هک  میرذگب  هناخ  زا 

صقان تایلزغ 
339 *** 1

ار ناتسرپیم  تسغارچ  مشچ و  هلایپار  ناتسم  غارچ  عمش و  هب  تستجاح  هچ 
ار ناتسرپادخ  ور  نازا  دینک  ربختساهیتسرپ  تب  رذع  ناتب  يور  هب  رظن 

ار ناتسلگ  دنک  لبلب  دهشم  فقو  هکدسرن  نآ  هب  نابغاب  را  دنک  جح  رازه 
ار ناتسم  مزب  تخورفارب  هلان  هب  ناوتضایف  دنک  یگریت  رگا  تخب  غارچ 

348 *** 
مادک نآ  مادک و  نیا  رخآ  هک  دسانشن  لقعلقع  دزن  لثمت  دتفا  فجن  اب  رگ  ار  هبعک 

مادم ددرگ  ترس  درگ  مرح  غرم  نوچ  حوریلو  متشگرب  وت  يوک  زا  هدرک  ترایز  نم 

375 *** 
ار وج  تیفاع  نارای  هصاختاجاح  هبعک  دنه  اذبح 

ار وا  تسبجاو  دنه  نتفررنه  لضف و  عیطتسم  دش  هک  ره 

403 *** 
هزم (1) 19 تسار  ناتسود  زا  یکی 

هزم تسار  رقف  درگ  وزا  هک 

قوذ  اب  هزم : تسار  - . 1
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رقف هتشرب  هتخوسلد  وچمهرقف  هتشر  هب  هتخود  لد  كاچ 
ياهدز اپ  تشپ  مسر  هر و  ربياهدز  انف  نماد  رد  تسد 

وزا هالک  رد  مشپ  ار  رقفوزا  هار  مسر و  هقرخ  هتفای 
شلزغ هنیفس  یشوپ (1) 20  تسوپشلمع  هیام  دیرجت  كرت و 

فجن هانپ  رد  هتسج  کلف  زافجن  هار  كاخ  هدوب  اهلاس 
يرد مرگ  كاخ (2) 21  رازاب  هدزيرس  ّزع و  هاگراب  ناردنا 

شفاص لد  فجن  ّرُد  وچمهشفاصوا  نامجرت  یهگآ 
یهت هصغ  رپ و ز  يداش  لدیهبزور ز  ياهزور  زا  يزور 

هرمث ار  تایح  لخن  همههرس  ناتسود  یعمج ز  شیپ 
نیریش دش  رمع  خلت  وزا  هکنیگنر  یتیاکح  لقن  درک 

برع قارع  رد  روهشم  تسه  بلطشوگ (3) 22  شخبشوه  نیاک  تفگ 
تفگ دز و  مه  هب  اهتسد  یمرختفکشب  نوچ  راهب  نیز  اهعبط 

ینیگنر سابل  شتسروخ  ردینیرید  شوپ  هنهک  نیاک  فیح 
دز نم  بل  رب  تشگنا  سوهدز  نت  نوچ  باوج  رد  یسک  ره 
ریرقت نیدب  وش  شوگ  نامز  کیریذپ  رذع  وچ  سوه  عبط  تسین 

بلط تسد  هتفرگ  وا  نمادبرع  نارجات  يدرمکین ز 
مجر ار  سوه  ره  ناطیش  هدرکمجن  یجاح  هنامز  رد  وا  مان 

مارخ هبعک  يوس  درک  فجن  زاماقم  نکر و  فوط  مارحا  تسب 
دیدن فوط  هب  فجن  رد  ار  هبعکدید  هدید  هب  ارچ  منادن  نم 
زاجم دنک ز  بلط  تقیقح  هکزاجح  مزع  رصم  هار  زا  درک 

ییادگ . یقشاع ، یشوپ ، تسوپ  - . 1
يورخا  يویند و  روما  قنور  زا  هیانک  یمدآ ، بلاق  زا  هیانک  كاخ ، رازاب  نتساآ . رازاب  ندز ، رازاب  - . 2

تسا . ناتساد  نیا  دارم  - . 3
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هاگن هب  هگ  دیرب و  هراپ  هب  هگهارمه  جح  ناوراک  اب  تشگ 
دیاب رفس  رد  شوه  رظندیان  لد  راک  هب  اپ  رفس 

يداش زا  هتفر  شوه  ار  همهداو  نآ  رد  نانز  فک  نارتش 
بلط يادخ  هگ  يوگ و  يدُح  هگبرع  ناورهر  هقان  یپ  زا 

هام هب  هدیشکرس  دید  یلمحمهاگان  ار  مجن  داتفا  رظن 
فرَّطلا (1) 23 قح  هراظن  رد  ار  هدیدفک  رد  ار  داب  هدرپ  نماد 

هام هگرخ  وچ  يو  نسح  زا  لمحمهاگرخ  نآ  ردنا  دید  يرتخد 
يزور ییوکین  شزیچ ز  همهيزوریف  لامج و  لامک و  رد 

هام بش  نوچ  دیفس  شیوم  کیلهاگن  ماک  هب  همه  رس  ات  ياپ 
وربا شَون  هم  یباتفآوم  بش  زا  هدیفس  هدیمدرب 

مه رس  رب  دوزفیم  شتریحمهرد  بجع  نیز  هشیدنا  تشگ 
مجح مک  ینعمز  رپ  ياهخسنمجن  هب  دنکف  رظن  نوچ  هم  دید 

جک هدید  هب  نید  هار  رد  هتفرجح  تمرح  سانشان  ياک  تفگ 
هاگن دننک  نامرحمان  هب  یکهاگرد  نیا  میرح  نامرحم 

دید هدید  اشگ و  ینعم  مشچدیفس  هایس و  زا  هدنب  رب  هدید 
نّظلا (2) 24 ضعب  َّنا  هک  شماخ  تفگنز  هتفگ  لعفنم ز  دش  درم 

لاله باتفآ و  مدید  مه  هب  هکلاوحا  برطضم  درک  متریح 
هایسو دیفس  نیا  رب  مدرک  مشچهام  رس  رب  دیفس  مدید  يوم 

شنخس رد  هتفهن  قدص  يوبشنف  غورد و  یب  تفایرد  وچ  هم 
زاجح هب  یسریم  وچ  میوگ  وت  ابزارد  رود و  تسه  هصق  نیا  تفگ 

هار هتشر  تسین  همغن  نیا  راتهاتوک  هر  زارد و  نم  هصق 

نتسیرگن . مشچ ، هشوگ  زا  هاگن  فرَط ، - . 1
(. 12 تارجح 49 /  ) مثا ّنظلا  ّنا  هب : تسا  هراشا  - . 2
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فاص هنیآ  هار و  درگ  رپ  هرهچفاوط  هب  ناوراک  دندیسر  نوچ 
مارح دوب  هتشگ  هچنآ  لالح  دشماقم  نکر و  فاوط  یعس و  دعب 

دوب هر  رد  هاگن  ياپ  هب  لددوب  هم  ندید  قاتشم  مجن 
دنتشگ مه  رای  هاتوک  هصقدنتشگ  مه  راچد  يزور  هک  ات 

شیپ هب  داهن  نان  هدرتسگ و  هرفسشیوخ  هناخ  هب  هم  درب  ار  مجن 
ینمچ نازخ  دص  تسد  زا  هتسجینزریپ  هتسشن  اجنآ  دید 

باوج لاؤس و  نایم  رد  هر  تفایبارش  ماعط و  زا  دنتسش  تسد 
نابشمین هب  هم  وچمه  هرهچنابل  شون  هام  درک  رس  هصق 

تسیب دشاب  رمع  مزونه ز  هکتسین  يریپ  وم ز  يدیفس  نیاک 
تسببس نیزا  نم  لاح  بجعلاوبتسبجع  متیاکح  نم  مبجع 

بسنب يدمآرس  هلیبق  ردبرع  يرتهم ز  تسه  مردپ 
دحیب ناردارب  لاخ و  ّمعدج و  نع  ابا  مردام  ردپ و 

تبسن ّزع و  هاج و  لام و  ار  همهبرع  نایم  رد  زاتمم  همه 
تنس تعامج و  لها  همهتلم  بهذم و  نید و  رد  کیل 

عبات ار  هفینحوب  بهذمعیاش  ناشنایم  یّنس  نید 
شیب ییوگ  هچ  ره  یناوج ز  ردشیپ  نیز  يردارب  ار  ام  دوب 

نییآ میو  تمدخ  بش  زورنیگن و  شقن  وچ  ملد  رد  وا  رهم 
میدوب انشآ  مه  ریغب  هنمیدوب  ادج  سفن  کی  مه  هن ز 

لدب ياج  هیاس  هب  شورس  درکلجا  داب  دنت  هاگان  تسج 
كاچ مربص  بیج  هرابکی  تشگكاخ  رد  شتماق  دندرپس  نوچ 

فرح ردنا  مغدم  فرح  نوچ  تفرفرظ  دش  دحل  ار  فرب  نوچ  نت 
مماج يدوخیب  زیربل  تشگممرآ  دوبن  وا  یب  هک  نم 

نم ربارب  رد  دوب  ناج  وچ  هکنم  ردارب  نینزان  نآ  متفگ 
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هدرک یکزان  هب  زان و  هب  وخهدرورپ  زیزع و  نینزان و 
رادیب هن  هتفخ و  هن  ینشینمهرات  هریت و  گنت و  روگ  هرجح 

شراتسد ابق و  دیاشگ  هکشرادیب  باوخز  ات  دنک  هک 
شندمآ تسین  هک  یهار  هتفرشندش  سب  تسین  هک  یباوخ  هدرک 

کیدزن یسب  هر  رود و  يرفسکیراب  دش  دیسر و  اجنیا  نخس 
مشاب شهگیب  هاگ و  روخمغمشاب  شهرمه  هک  هب  نامه  نم 

مدش غارچ  ار  روگ  تولخمدش  غاب  وچ  خر  اب  شهرمه 
مدنکفا رد  شاهبادرس  هب  نتمدنک  ناجز  لد  مزع و  نیا  مدرک 

نم رب  رد  دنتخیر  لد  نوخنم  رس  رب  هلیبق  موق و  همه 
ملد شوگ  دینش  تحیصن  هنملگ  تشم  تشرس  تمالم  هن 

دنتفر مدنتشاگنا و  هدرمدنتفر  مدنتشاذگب و  همه 
راک زا  تسد  هتفرگرب  ناجز  لدرات  هریت و  گنت و  روگ  نارد  نم 

شیوخ ندرگهب  دوخ  هدرکدوخ  نوخشیوخ  ندرم  رارق  دوخ  اب  هداد 
دش هتفات  رهم  وچمه  يوترپدش  هتفاکش  ياهشوگ  ناهگان 

دمآ نورب  ملد  تشحو  هکدمآ ز  نورد  یینارون  صخش 
دیپس زور  وچمه  هریت  بش  دشدیشروخ  نآ  لامج  غورف  زا 

نیلاب رس  رب  تسشنب  تفرنیکمت و  دصب  ماهدرم  رس  رب 
ردب دندمآ  رگید  سک  ودرگید  بناجز  مد  کی  دعب 

بیصن لادتعا  ار ز  یکی  ناوبیهم  كانلوه و  تخس  یکی  نیا 
پچ بناج  تفر  تسار  یکی  نیوبلط  درک  تسار  تسد  یکی  نآ 

شوخان شندید  اهشوخ ز  همهشتآ  زا  يدومع  نیا  فک  رد 
نیمز هب  نامسآ  وچ  يدومع  دزنیکسم  هدرم  توبات  شیپ 

رادیب دش  گرم  باوخ  زا  هدرمرات  بش  نآ  رد  ادص  بیهن  زا 
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متفر نم  هاج و  هب  بلاق  دناممتفر  نتشیوخ  تشهد ز  نم ز 
هدنز ماهدرم  هدرم  ماهدنزهدنزاون  نآ  توص  زا  تشگ 

شود رس  رب  دیفس  مدید  يومشوهاب  مدمآ  یشوهیب  نوچ ز 
مگنر هیس  بش  نیا  دیفس  دشمگنت  لد  رب  زور  دش  هریت 

مدنچکی دنامن  دوخ  زا  ربخمدنکفا  ردارب  رب  رظن  نوچ 
هتسویپ هتفر  ناج  شنت  هبهتسجرب  گرم  باوخ  زا  مدید 

ردام هن  مشچ و  شیپ  ردپ  هنرکنم  تلاح  هب  ار  دوخ  دید 
توبات هتخت  راوید  راچتوق  ترسح  هتشگ  هماج  شنفک 
شنیرید نیشنمه  یسکیبشنیلاب  تشخ  كاخ و  شرتسب 

سب شنابزمه و  هتسب  سفنسپ  هن  شیپ و  هن  ندش  دمآ  هار 
هاَتبا او  هک  فرط  ره  دز  گنابهآ  لد  زا  کشا و  هدید  زا  دزرس 

باطخ کیپ  دناود  ردام  يوسباوج  يور  دیدن  نوچ  ردپ  زا 
دز ردارب  رب  گناب  هعرقدز  رد  رب  هقلح  وچ  ردام  سأی 

دیود لاخ  ّمع و  مان  نابز  ربدیرب  دیما  زین  وچ  ردارب  زا 
دروآ نم  مان  مرگ  نابز  ربدرس  دش  مه  لاخ  ّمع و  زا  لد  نوچ 

باقن دنکف  ولگ  رب  مسفنباوج  هب  مروآرب  مد  متساوخ 
زاغآ تفرگ  ندز  رس  رب  تسدزاب  سک  زا  یباوج  دماین  نوچ 

نفک رات  رات  هلان  دص  دوپنویش  هیرگ و  داینب  درک 
بیج یهاگ  دیرد و  نماد  هاگبیغ  هن  روضح و  رد  هن  يریگتسد 

دز رس  رب  دنک و  توبات  بوچدزرب  لدز  یگناوید  رس 
تسرود فک  یگدنز ز  نمادتسروگ  بش  نیا  هک  مد  نآ  تفای 

راک هراچ  دید  هتسب  ورف  هکرادیب  دش  باوخ  مد ز  نآ  شمشچ 
دونغهراچ ياپ  تسد و  نوچ  تسیندوس  ار  دبا  يرادیب  هک  هو 
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هن سپ  ار  ياپ  شیپ و  ار  هارهن  سک  سرداد  درکیم و  داد 
داتفا ریکن  رکنم و  رب  مشچداتفا  ریگ  هنیس  هلان  زا  سفن 

رایسب یندیدن  مک  یندیدراک  زا  لد  تسد و  هرابکی  تفر 
لال تشهد  نابز ز  لوا  شدرکلاؤس  رهب  شیپ  هب  دمآ  رکنم 

تسجیم وزا  ار  هتسنادن  سکتسخن  يادخ  زا  شندیسرپ  زاب 
ششومارف مه  هتسناد  هچنآششوماخ  نابز  تشهد  وحم 

هَّللاالا هلاال  دوخب  دوخهاگآ  دنک  ار  هدرم  ات  تفگ 
درک شلال  نابز  ناحتمادرک  شلاوس  یبن  زا  نآ  زا  دعب 
داشگ تالکشم  لالح  زابداتفا  دنب  هب  نابز  شباوج  رد 

تسیک وت  مارتحا  رخف و  هیامتسیک  وت  ماما  وگب  هگنآ  تفگ 
تسرد تسین  زاین  ار  ناقشاعتسرد  تسین  زامن  وا  یب  هکنآ 

شیهارمه هب  نابز  دش  رتدنکشیهاگآ  تماما  زا  دوبن  نوچ 
شنیقلت درکن  نِّقُلم  نازشنید  رد  دوبن  تماما  نوچ 

شرس هب  نیشتآ  زرگ  نامه  دزشربخ  نید  ماما  زا  دوبن  نوچ 
تسویپ رد  هلعش  هب  شیومب  ومتسج  يو  زا  شتآ  هک  يدومع  دز 

شکرس نآ  رات  رات  زا  هلعششتآ  دومع  هبنپ و  شنفک 
دیفس تفن  تسنت  رب  شنفکدیود  مرگ  هلعش  هک  سب  زا  یتفگ 

زاوآ بل  هب  هن  شوه و  رس  هب  هنزاب  متفر  شوه  رگید ز  راب 
یشوماخ ياون  دش  دزشوگیشوهیب  مدمآ ز  شوه  هب  نوچ 

هدنام یکی  نیا  هتفر  سک  ود  نآهدنار  ار  فوخ  هنیس  زا  مدید 
یناحور کیلو  مسجم  نتینارون  تشرس  درجم  نآ 

وا نمرخ  درگ  هب  متشگ  روموا  نماد  هب  متخیوآ  تسد 
مداتفا شیاپ  هب  متشگ  كاخمداشگب  هدید  ود  زا  مرش  بآ 
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نیَز يراوگرزب و  ّيرس و  ربنیعلا  رون  رون و  نیع  يا  متفگ 
هاج یگرزب و  نیا  داد  ارت  هکهلا  راوگرزب  نآ  قح  هب 

یسرداد یسکیب و  سک  هکیسک  هچ  ییک  وگزاب  نم  هب  هک 
لسرم ربمیپ  یتسه  هک  ایلمعب  یبرقم  سب  یکلم 

هام یهام و  تست  نامرف  هب  هکهاج  تزع و  هب  ییک  منادن  نم 
تفگ هچ  داشگ و  نیربنع  سفنتفج  دش  شبل  اب  دنخرکش  نوچ 

بلطم ادخ  نزخم  نزاخقح  هب  يادخ  فراع  نآ  منم 
لوا رخآ و  ملع  ملاعلسرم  دمحا  عرش  ثراو 

ننس هن  دش  لوبق  ضیارق  هننم  تبحم  یب  هک  سک  نآ  منم 
دوس هچ  شادخ  ییاسانش  زادوبن  تخانش  شنم  اب  ار  هک  ره 

یناملسم هیام  نم  رهمیناد  ادخ  منتسناد  تسه 
تشهب دیلک  نم  رهم  فک  ردتشز  شهوکن  بجوم  نم  ضغب 

وت ربارب  رد  راوخ  نینچ  دشوت  ردارب  مییاسانش  یب 
هیاپ شمجنا  زا  یتشذگربهیام  نم  رهم  رگ ز  یتشاد 

يدوسایب دبا  میعن  رديدوس  نامسآ  هب  تزع  رس 
نابز هب  شدمان  تشاد  مه  هچنآنابز  درو  تشادن  نوچ  نم  مان 

شرازاب تفرگ  يداسک  نازشرابرد  دوبن  نوچ  نم  رهم 
ینادانب یملاع  وت  يوینادزی ز  كاپ  رون  يا  متفگ 

ییچ یملاع و  هچ  یسنج  هچ  زوییک  هک  نم  هب  وگزاب  دوخ  مان 
فالسا زا  سک  نینچ  مدینشنفاصوا  نیدب  یسک  منادن  هک 

بلاغ همه  رب  زیچ  همه  ردبلاط  یبا  یلع  ممان  تفگ 
باحس شوپ  يور  تسدیدن  هکباتملاع  باتفآ  نآ  منم 

مرهم زا  یلاخ  هرذ  کی  تسینمرهچ  وترپ  تسزوس  هدرپ 
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یلزا ملد  رد  تشگ  وا  رهمیلع  مان  دیسر  مشوگ  هب  نوچ 
تشکشیپ شوهو  لقع  لد  نیدتشوخ و  مان  يادف  نم  يا  متفگ 
بجع لامیاپ  درک  متریحبدا  كرت  لاؤس  نیا  تسه  هچ  رگ 
نینچ غیرد  یتشاد  دوخ  ماننیکسم  نازا  لاؤس  تقو  هچ  زک 

داتفا غیرد  ور  هچ  زا  مویس  ردداشگ  يور  هدقع  ود  شدید  وت  زا 
لاح تقیقح  وا  مولعم  دوبلاؤس  ود  نآ  باوج  رد  نوچ  تفگ 

دنب شنابز  رب  هداتفا  دوبدنزگ  میب  روگ و  لوه  زا  کیل 
داشگ هدقع  ود  نآ  تفای  نم  هکداشرا ز  متورم  رب  دش  ضرف 
تشادن دای  وهس  هب  زج  نم  مانتشادن  داقتعا  نم  لضف  هب  نوچ 

دوب منهج  قیال  مرجالدوب  مکحم  شنابز  رب  هرگ  نیا 
دانع يدماین ز  شنابز  ربدای  هب  شیسک  را  يداد  نم  مان 

نم ردام  داب و  نعل  ردپ  ربنم  رس  رب  كاخ  هک  خوآ  متفگ 
رمع دناهتفر و  رکبوب  یپرسکی  ماهلیبق  موق و  هلمج 

جک هب  دناهتفر  تسار  هر  زکجم  جک و  نابز  ناشرشح  رد  داب 
رودب دناهتفر  کیدزن و  هارروزب  دناهتفهن  ار  قح  همه 

تساخرب نایم  زا  هراچ  منک  هچتسار  متفرن  هر  دوب  نوچ  هراچ 
ریذپ رذع  دنوش  مروگ  هب  یکریصقت  نوچ  تایح  رد  ماهدرک 

دوس درادن  میکیرات  رذعدوب  نشور  هار  وچ  متفرن  هر 
منک هچ  مرس  رب  كاخ  منک  هچمنک  هچ  مرگید  هراچ  نوچ  تسین 

نم يرارقیب  دایرف و  دیدنم  يراز  درک  شوگ  نوچ  تفگ 
تسه یقاس  تسه و  هداب  ار  مزبتسه  یقاب  رمع  تزونه ز  هک 

ياهتفای هرابود  رمع  کیلياهتفاتش  را  دوخ  گرم  هب  دوخ 
صاخ هدنب  شاب  ریگ و  ام  یپصالخهریت  قیضم  نیز  يوش  نوچ 
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شیوخ همعز  ونش  یهاوخ  هچ  رهشیپ  هب  ریگ  تسار  هار  نیزا  دعب 
تسنم صاخ  نایعیش  زا  یکیتسنز  کین  داقتعا و  تسرد  هک 
درم نارازه  زا  هب  نز  نینچ  کیدرف  شناد  نید و  هب  هلیبق  رد 

ناوتو بات  هتفر  هنیس  زا  مدنامناهن ، تشگ  هدید  تفگب و ز  نیا 
رادیب هتشاذگ  یعمج  دوبرارقب  نم  نیمک  رد  مردپ 

دنونش نم  رات  يزیر  همغندنونش  نم  راز  زاوآ  وچ  هک 
دنبایرد گرم  مناجمیندنباتشب ز  گنردیب  مرس  رب 

تفج يداش  هب  دش  درف  مغ  لدتفکشب ز  نم  ناج  هدژم  نیزا  نوچ 
نوخرپ دش  كاله  میب  لدنوریب ز  متفاین  نوچ  هر  کیل 
هتسبلد هاش  فاطلا  هب  هگهتسخ  ملا  زا  دشیم  ناج  هاگ 

درب نارای  هب  ربخ  نم  هلاندرپس  هچ  نانع  میدیمون  هب  لد 
داشگب ملد  نوچ  هبادرس  ردداتفا  دیدپ  يزور  ناهگان 

گرگ لگنچز  ناج  درب  مفسویگرزب  درخ و  دنتخیر  مرس  رب 
شیوخ همع  هب  دوخ  لاوحا  متفگشیب  مک و  زا  متفهن  ار  دوخ  لاح 

دوب مزال  هچنآ  میلعت  درکدومنب  نم  هب  قح  هار  ماهمع 
شیوخ زا  ونش  ماهمع  هصقشیب  مک و  یب  شیوخ  لاوحا  متفگ 

423 *** 
لزنم دیآ  هب  ارم  فجن  كاخ  ردلماک  یلضف  تسار  هبعک  هک  دنچ  ره 
لد هلبق  نیا  دشاب و  نت  هلبق  ناکتسفجن  رتوکن  هبعک  زا  نم  شیپ  رد 

425 *** 
مهدن مزمز  بآ  هب  وا  رد  كاخمهدن  مهرم  چیه  هب  یلع  غاد  نم 

مهدن ملاع  ود  ره  ياج  هب  كاخ  نیامشچ  رد  مراد  هریخذ  وا  رد  كاخ 

یناشاک ضیف 

نامیکح ناهیقف و  زا  ضیف  هب  صلختم  نسحمالم  یناـشاکلا ، یـضترم  نبدـمحم  ق ). 1091 ه . ق -. یلا 1008 ه .  1006  ) یناشاک ضیف 
. يوفص رصع  فورعم 

اردصالم دزن  زاریـش  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  نآ  زا  سپ  تخادرپ . عرـش  ملع  یئادـتبا و  تالیـصحت  هب  رهـش  نامه  رد  دوب و  ناشاک  لها 
ریسفت تمکح و  رد  هنونکملا ، تاملکلا  فراعملا ، لوصا  وا : راثآ  هلمج  زا  دنهدیم . تبسن  نسحم  الم  هب  یناوارف  تافیلات  درک . لیمکت 

. نآرق ریسفت  ثیدح و  رد  یفاولا  یفاصلا و  و 
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رعش نسحم  الم  تسا . نآ  بادآ  هعمج و  زامن  شعوضوم  هتفای و  فیلات  ق . لاس 1055 ه . رد  هک  تسا  نانجلا  باوبا  وا  یسراف  راثآ  زا 
. دراد تیب  رازه  تفه  دودح  رد  شناوید  دورسیم و  زین 

169 *** 
جالح روصنم  دش  قشع  روش  زفراع  فورعم  دش  قشع  رون  ز 
جاح نماد  رب  دنزرگ  نالیغملبنس  تسناحیر و  هبعک  قشع  ز 

255 *** 
دش مامت  ردق  راک  تفای  دافن  اضق  مکحدش  ماع  صاخ  تمحر  درک  روهظ  لزا  رون 

دش ماد  كاخ  زکرم  سدق  حور  راکش  رهبكاخ  هب  ار  كاپ  مدآ  دنکف  یمدنگ  هناد 

697 *** 
یتراشا مدنکیم  نتشیوخ  لاصو  يوسیتراشبمدسریم  تسود  بانج  زا  سفن  ره 
یترایز نینچ  رهب  یعس  دننک  افص  لهافاوط  لدب  شمنکیم  وا  لامج  نم  هبعک 

یتراغ دنرظتنم  شتحالم  برع  زایسب  ناج  عاتم  تسه  وا  قشع  تافرع  رد 
یتراجت نیا  زا  رتهب  ناقشاع  يارب  تسیناقل  وا  زا  میربب  ات  ام  مینک  ینم  حبذ 

یتراسج دنکن  ات  مرعاشم  مرح  ردمربیم  شاوه  قلح  منزیم  ویدب  گنس 
یتراهط منکن  ات  مدق  مهن  مرح  هب  نوچمشخ  زآ و  موش ز  كاپ  مشچ  بآ  منک ز  لسغ 

یترایز رظتنم  هانپ  شهگردب  دربهلا  ترضح  مغ  رد  هآ  دش ز  هایس  گنس 
یتراظن يربب  ات  کشا  زیرب  قح  رد  ربتساوگ  نیدب  وا  يروش  تسایلوا  کشا  زا  مزمز 

یتراجتسا دنک  ات  ریگب  هدنز  نمادياهدرک  هایس  همان  ياهدرک  هانگ  هک  يا 
یترامع نیزا  رتشوخ  ار  بارخ  لد  تسیننک  فاص  رهم  هب  هنیس  نک  فاوط  لد  هبعک 

یتراشب ادخ  ریش  یتدالو  را  دسر  اترظتنم  هبعک  رد  رب  ماقم  قح  لیلخ  درک 
یتراختسا منک  یک  یتداهش  نینچ  رهبمرس  دور  شمدق  رد  مرد  زا  دیآرد  تسود 

یتراسخ را  دشک  نت  مغ  هچ  دوب  ناور  دوسنت  هب  دسر  رگا  یمخز  یلد  هبعک  هر  رد 
یترامع بلط  رد  لد  درگ  يوپم  هزرهسک  دزن  قشع  هصق  دومن  نایب  ناوتنیم 
یتراکب دربب  ات  دروآ  رکب  ینعمشدیوگ  ههیدب  ضیف )  ) دش حرط  هک  یلزغ  ره 

يوره مظان 

تاره رد  هک  تسیرجه  مهدزای  هدـس  نارعاش  زا  يراوزبس  ياضر  هاش  رـسپ  يوره  مظان  نیـسحالم  1083 ه ) ق . 1016 ه .  ) يوره مظان 
. دوب هتخومآ  يرعاش  نیئآ  يوره  یحیصف  تمدخ  رد  هدرک و  يرونخس  زاغآ 

ناخ نسح  تراما  هاگتـسد  هب  بدا  شناد و  بسک  زا  دـعب  تفای و  دـشر  اجنامه  داتفا و  قاـفتا  تاره  رد  ق  لاس 1016 ه . هب  وا  تدـالو 
تقیقح رد  دوب و  زین  ناخ  نسح  رـسپ  ناخ  یلقـسابع  صاخ  هجوت  تیانع و  فرط  لاح  ناـمه  رد  تسویپ و  ناـسارخ  یگیبرلگیب  ولماـش 

فسوی و زا  دـیلقت  هب  هک  مظان  ياـخیلز  فسوی و  تخادرپ . اـخیلز  فسوی و  مظن  هب  وا  قیوشت  توعد و  هب  مه  تشاد و  صاـصتخا  ودـب 
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لاس 1058 هب  ار  نآ  رعاش  تسقایـس و  نامه  رب  فوذحم و  ای  روصقم  سدسم  جزه  رحب  ینعی  نزو  نامه  رب  هدش  هدورـس  یماج  ياخیلز 
ق. لاس 1072 ه . رد  هدرک و  زاغآ  ق . ه .

. تسا هدیشوک  هار  نیا  رد  لاس  هدراهچ  هدرب و  نایاپ  هب 
5 *** 4

ارم لیئربج  زاورپ  هلعش  تسا  سبارم  لیلد  یگداتفا  هب  قشع  تسا  هدش 
ارم لیلخ  هدرک  انب  هار  هب  ربمتسا  نم  جح  هدنز  ياهلد  دهشم  فاوط 

ارم لین  وچ  ناگدیدمغ  خر  رب  دنشکتخادگ  دروجال  خرچ  مَرَگ  راوخ ، درکن 

ارم لیخب  وگم  ییوگن ، میرک  رگاتسا  كاسما  هن  وربآ  نتشاد  هاگن 
ارم لین  دور  ماجنارس  هیرگ  داد  هکدابآ  رصم  وچ  دش  زور  نآ  وت  قشع  داوس 

ارم لیق  لاق و  مزب  نیزا  دیرب  نوربدیدرگ  یهت  رمک  ات  درخ  زغم  مرس ز 
ارم لیلخ  يزیرنوخ  هنشد  مغ  هچتسود  تبحم  ردپ  رهم  هدایز ز  دوب 

ارم لیفک  دنک  کیالم  شاعم  رب  هکداد  متسد  قوش  وت  رکذ  تمعن  هب  نآ  زا 
ارم لیبسلس  هب  رگ  دهد  هطوغ  تشهبدسرن  نایز  ررش  کی  مهنگ  خزود  هب 

؟ ارم لیمج  ای  تسا  حیبق  یهگآ ز  هچزیمت  نوَک  ود  زا  هب  تریح  هنیآ  کی  ارم 
ارم لیلد  درب  ناویح  همشچ  هار  هبدابم  هک  متخاس  هنشت  رگج  اب  ربص  هب 

ارم لیلخ  دنک  ترامع  هبعک  كاخ  هبمظان  ملد  یباتیب  هدرک  بارخ 

133 *** 204
تسا مزمز  قدّصلا  فلخ  ام  کشرس  لفطدناهدیرفآ  قشع  هبعک  كاخ  ار ز  ام 

تسا منبش  طحق  ام  علاط  ناتسلگ  رددنهدیم  بآ  بالگ  هب  سخ  راخ و  هک  ییاج 

160 *** 242
دّمحم میظعت ، متاخ  رب  وت  مان  دوب  هکدمرس  هدرپارس  ناهاش  رس  يا  مالّسلا 
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دج ربز  تخت  نیا  وت  مدق  زا  راد  هیاپنیرز  رسفا  نیا  وت  هاج  رظن  زا  زارفرس 
دق یهس  وت  نید  تماق  زا  دش  مالسا  ورسار  نامگ  داد  نیقی  نسح  تا  يربمغیپ  ضیف 

دّیؤم لیربج ، يراکمه  هب  وت  ناریازقفوم  سودرف ، شیارآ  هب  وت  نامداخ 
دّیقم بات  رگج  هآ  هلسلس  رد  تشادار  ملد  وت  فاوط  يادوس  هک  دوب  اهلاس 

دّرجم ریخأت  وت ز  میرح  يوس  متخاتمدنمس  قیفوت ، تعرس  دش  هک  دمحلا  هَّلل 
دّیشم درک  ترد  كاخ  ارم  نامیا  رصقیصاعم  نافوط  يدنت  زا  مغ  هچ  منیزا  دعب 

دمآرب ههبج  زا  قرع  نوچ  دش و  بآ  ملد  هکسب  نیا  هنّیب  ار  وت  هاگرد  هدجس  تذل 
دّدجم رمع  لِگ  وت  فاوط  مظان ز  هدیچدشاب  هچ  رهب  شرضخ  تایح  هنهک  رب  کشر 

: اههدوزفا
607 *** 5

؟ ار هبعک  گنس  ینز  دنچ  هب  ات  هنیس  ربار  هبعک  گنر  نکشب  امن ، یلد  فوط 
ار هبعک  گنهآ  نکم  يدُح  نوچ  هدرپ  یبریگ  رای  يوک  هر  زاجح ، لمحم  رد 

ار هبعک  گنن  هدکتب و  مان  داب ، ربیهدیم  هچ  فَعضا ، نید ت و  فیعض و  ترفک 
ار هبعک  گنز  لدز  تسا  هدودز  قشاعملقیص  هنییآ  رب  وت  رد  هقلح  دز 

ار هبعک  گنت  هیداب  هتشگ  هک  مظانقشع  هار  مرش  زا  ییولهپ  هدروخ  ماگ  ره 

647 *** 77
؟ دروخیم مه  رب  داب  زا  یک  هتسب ، دشاب  هک  ردتسا  هدوسآ  وگتفگ  داسف  زا  شوماخ  درم 

دروخیم مزمز  ناقاتشم  نوخ  ارحص  گیردرگزاب  قیال ، تسین  ییوجماک  ار  وج  هبعک 

658 *** 97
دننک مزمز  اهبآ  دنزاس ، هبعک  ار  اهکاخدننک  ملاع  رتو  کشخ  رب  هولج  رگ  نافراع 

دننک مدآ  تا  یتسه  تشهب  رد  يزور  ود  رگنکم  یخاتسگ  ریگ و  ترطف  زاغآ  زا  تربع 

699 *** 175
منیسحت هب  وش  ایوگ  زاس و  مزمز  جوم  ار  نابزمنیگنر  تیب  ره  ناهج  قوشعم  هبعک  نوچ  دوب 
منیرفن تسین  بل  رب  هک  دراد  رثا  ناز  میاعددشاب  انشآ  لهج  اب  هک  یملع  رد  تسین  فرصت 

700 *** 176
ماهداتفا ناوراک  زا  رود  هبعک  نایم  ردنم  هک  هرمه  زا  رذگم  یهار ، لوط  زا  لولم  رگ 
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ماهداتفا ناحتما  تسدب  مکاپ ، رهوگارم  يالاک  تسین  یجاور  دیّما  مظان 

701 *** 179
مشکیم هاگرد  تلاجخ  مردص و  ربمشکیم  هار  هیداب و  جنر  هبعک  رد 

مشکیم هآ  نامک ، هب  دسریمن  مروزفیعض  نم  تسد و  يوق  هزمغ  هب  وا  يوربا 

702 *** 180
مراد لغب  رد  هناختب  هبعک و  دیلکمراد  لغب  رد  هناسفا  زجعم و  باتک 

مراد لغب  رد  هناورپ  هرذ و  رازهيرادنپ  هک  نالدنشور  یپ  مور  نانچ 

726 *** 219
یگنرف هب  یّنغم  هک  نورب آ  هبعک  زانادرگم  گنر  تلمع ، ینیب  وچ  هتسیاش 

یگنر هب  هروک  زا  هدمآ  نورب  هزوک  رهام  لگ  بآ و  رهگ  رد  دوبن  یقرف 

727 *** 220
ياهنیدم رد  رگا  دیاب ، هبعک  هب  تیورتسود  میرح  رد  وشم  تسود  يوک  لفاغ ز 

ياهنیفس ُهن  نیا  ترهش  هراتس  مظننایکاخ  نیسحت  زانم ز  دوخ  هب  مظان 

731 *** 227
یشاب نخس  یفاص  رگا  دنسوب  حدق  نوچ  تناهدار  تفرح  تسین  يرابتعا  نتفگ  زیمآدرُد  ز 

یشاب نمهرب  اجنآ  هک  هب  اجنیا ، یشاب  رگادگلصاح  دشن  تماک  رگ  تفر  ناوتن  هبعک  زا  رید  هب 

733 *** 229
ینکیم تعارز  شماب  رب  ّيزاسیم و  هناخینکیم  تعاط  قزر ، يارب  زا  ار  ادخ  رگ 

ینکیم تعافش  ناوید  نیرد  رگ  ار  یمرجمدسریم  تداد  هب  رشحم  هماگنه  رواد 
ینکیم تعاجش  رکف  رگا  تسا  ماعنا  رهبتسین  روظنم  وزرآ  فاصم  رد  یگنن  مان و 

ینکیم تعاطتسا  طرش  هب  جح  يوزرآادخ  هار  رد  دزم  یب  مدق  يراد  یمنرب 
ینکیم تعاضب  میظعت  كاخ ، رب  یهن  رگزامن  رد  ییور  جنگ ، نامگ  يراد  نیمز  رد 

ینکیم تعانق  شتآز  نوچ  شیوخ  راک  هب  رگيرتسکاخ  فک  ینیبیم  تسایند ، رد  هچ  ره 
ینکیم تعاطا  ار  لد  رگا  تسا  قشع  تعاطشکمرس  مظان  تسود ، ناتسود  ياضر  زا 

اهیعابر
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739 *** 12
شارخم ار  نید  هنیس  وشم و  نخانشارتم  ایند  شهاوخ  تب  هبعک  رد 

شابم کیرات  باتفآ  رد  هیاس ، نوچنیشنم  رّدکم  قوشعم ، خر  يدید 

740 *** 17
نید هّمذ  زا  يرب  منید  ندرگ  دشنیز  تنیز و  متفای  زاجح و  هب  متفر 

نیمرح فوط  ماهلیتف ز  ود  عمش  ؟ رهم هم و  ددرگن  ماهیاس  ریاز  نوچ 

ص)  ) ربمایپ كاپ  هضور  ترایز  هّکم و  هب  فّرشت  رد 
769 *** 

لقیص هب  ار  ماهنییآ  رخآ  دناسرلوا  زا  قیفوت  تشاد  نم  هب  ییور  وچ 
لزنُم تایآ  هک  مدیسر  ییاج  هبربکا  سومان  هک  مدیرپ  یجوا  هب 

لّحکم مشچ  ناگژم ز  هک  یلوبقيو  زا  مدید  هبعک و  ریاز  مدش 
لّثمم ار  کلف  نویامه  نآ  مدشزگره  فوط  زا  جراخ  شمدیدرگن 

لودج راچ  بل  ّتنج  شوغآ  ردمدید  کشخ  مزمز و  رد  هزوک  مدز 
لدنص توبات  هلعش  زا  مدیشارتمتسشن  نمیا  خزود  رس  درد  ز 

لوا زور  زا  مدوب  شَنَم  ظفاح  هکمدرپس  تناما  نآ  رجح  تسد  هب 
لّدبم دش  لگ  هب  مراخ  هک  یگنر  هبمهانگ  زا  كاپ  درک  برع  سورع 

لّکشم سورع  نیا  درب  رفک  نم  زدنیابریم  نید  قاّشع  ناشورع ز 
! لّبقت شمتفگ  قیفوت  هک  یبأد  هبمقوش  درک  ادا  کسانم  زامن 
لوا مدروآ  شریصقت  مارحا  وچاجنآ  زا  مارحا  متسب  یبن  فوط  هب 

( لمخم  ) ابید و ضارقم ،) وچ  ، ) ناگژم هبمدیرب  اراخ ، راخ و  رگ  دوب  شهر 
لّصفم قطن  ضرع ، نیدب  مداشگمتسد  هب  دمآ  وچ  شفاوط  دیلک 
لدنص وت  دوجس  ار  اهدرد  رسلسرم  ناهاش  مکحلاذفان  يا  هک 

لوا لقع  نیا  مود ، ییوت  ار  ادخکنیا  دهاش  مَِدق  یثودح ، نیتسخن 
لوا درف  تبسن  ار  دارفا  وچیهابم  ار  لما  دراد  وت  لامک 

لمخم نابیرگ  تروص ، تسد  دَرَد ) ) تنید يابید  تسا  شامق  شوخ  سب  ز 
لّوأم هاگن  كدوک ، نهذ  رد  وچتلامک  دیاین  رد  کلف  كرد  هب 

لقیص يوربا  دراد  نیچ  هنییآ ، زکنشور  تسا  يّدح  هب  اهلد  وت  مرکف  ز 
لکیه وید  دنکیم ، يرکیپ  يرپار  ناهج  دش  ات  هطاّشم  وت  موسر 

لحکم مشچ  رد  لیم  نیشتآ  دشکشنیب  تسد  تهر ، رابغ  رَود  هب 
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لدنص درگ  شاههبج  زا  دیوش  قرعدشاب  وت  دوجس  يو  رد  هک  ار  يرس 
لّطعم سوفن  نوچ  رشَع  لوقعمزلم  ثحب  یب  وت ، ملع  ناویا  رد 

لعشم وچ  ار  نابز  شتآ  نافیرحدناشن  یشومخ  كاخ  هب  تثیدح 
لودج ّطخ  قرو  رب  نوچ  رات  گرهرهز  زاس  رب  کشخ  دش  تَیهَت  ز 

لمخم ریوصت ، لاش  زج  هب  دشوپنناتسرپ  تروص  مزب  رد  وت  یهن  ز 

لهسا راک  رد  دنمرنه  تسد  وچمنابز  دزرل  وت  يانث  رد  زج  هب 
لسلسم دسیون  یسیع  قاروا  هبینایب  زجعم  روشنم  هک  یحیصف 

لصفم کشخ  دوش  لمانا  شکلک  وچددنب  وت  يانث  شقن  وچ  تلجخ ، ز 
لّلکم جات  هب  دشورف  رهاوجتهاگراب  رد  رب  دمن  هالک 

لجرفس راسخاش  زا  رز  جنرتدنیچ  وت  دوج  غاب  رد  تسدیهت ،
لضفاز تلیضف  بلس  تسا  لاحمار  تتما  كاب  هچ  دناعم  یفن  ز 

؟ لظنح محش  زا  دش  نشور  هک  غارچیغورف  دشخبن  تیالو  یب  لمع 
لهنَم جوم  زا  هدرم ، یباغرم  هکدبای  ضیف  نآ  هدرسفا  لد  تفوط  ز 

لگنج راخ  سخ و  تنج ، نیحایرتقلُخ  نیچلگ  نابیرگ  رد  دوش ) )
لوحا مشچ  ار  دیشروخ  دیدیمنهیاس  وت  صخش  يداتف ز  را  كاخ  هب 

، لفسا تشد  رب  هچ  یلعا ، هوک  رب  هچشبنج  هک  سک  نآ  وت  هار  هب  زج  دنک 
لحکا هب  شراذگ  دتفا  هک  رتشن  وچدنیشن  نوخ  رد  ياپ ، دهن  اج  ره  هب 

لت رصتخم  یکی  یهوک  ياپ  رد  وچدشاب  وت ، هوکش  رصق  شیپ  کلف 
لمجم زج و  زا  هتشگ  یهت  لصفمار  ناهج  تنید  هداد  سب  یّقرت ز 

( لوا هب  رخ   ) هتسویپ آ هک  يدح  هبدوخ  رب  هدیلاب  وت  نامز  رد  نامز ،
لحرم گنت  نیزا  قیفوت  رازلگ  هبمدنار  هزاّمج  هک  ار  ادخ  دماحم 

لتخم دوب  تیصعم  زا  هک  مغامدتیوک  درگ  زا  دش  تمحر  زغم  زا  رپ 
لجنجس ردنکس  تسد  هب  متسکشمدوس  صالخا  يور  ترد  تشخ  هب 
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لش هنگ  رامخ  زا  دوب  هک  یتسد  هبتمحر  راشرس  ماج  بل  متفرگ 
لّکوم لگ  ره  میظعت  هب  یتشهببرثی  كاخ  زا  مدیچ  فرش  دص  لگ 

لّطعم دصقم  لیصحت  مدنامنیناگدنز ز  سردم  رد  هک  منیا  سب 
لّدبم دش  ما  يروجهم  وت  لصو  هبتناتسآ  رب  داتفا  مرمع  هر 

، لدعا هاش  يا  تهاگرد  هب  مدیسرنایرع  بارعا ، نادزد  ملظ  زا  رگ 
لّیذم تفوط  هب  منید  ِفرَط  دش  هکسب  فرش  نیا  ارم  ناشیا ، ّیناد و  وت 

لکیه رون  مرکیپ  یتملظ  دوشيو  رد  هک  تلوبق  زا  شخب  میسابل 
لّطعم ایند  ضارغا  اب  دشابنشفرح  هک  نک  مرک  ینابز  ار  مبل 

لّیخم نایصع  رکف  زا  يادوس  هبدناشف  شتآ  هک  ییاوه  ار  مرس 
، لجرا هن  مهدا  هن  منیا ، دش  كّرحمتبانج  زا  رورض  یب  موریم  رگا 

لّحکم مزاس  وت  میرح  درگ  زار  نطو  ناگدنام  هر  هب  مشچ  هک 
، لجرفس نوچ  ور  درز  مدراد  هگننوسفا  هب  يزور  ود  رگ  رفس  زا  نطو 

لجعا لیجعت  هب  دناسر  تفوط  هبمزاب  قیفوت  هک  نم ، زا  لفاغ  وشم 
لقعا قیدصت  هب  ملعا ، ياوتف  هببجاو  سرد ، نیا  ياّنثم  دشاب  هک 

لّوطم تلجخ  هک  هب ، رصتخم  نخسرد  نیا  رب  تنابز  مظان  دنداد  وچ 
لّطعم ّمنرت  زا  رادم  ار  نابزیبیلدنع  اعد  تشهب  درادن ) )

لقنم تفه  نیا  رتخا  رگخا  زا  رپبش  ره  ریدقت ، ناویا  رد  ات  دوش 
لیلا لیل  وا  رد  ددنخ  زور  رب  هکتنید  ناتسبش  نشور  داب  نانچ 

لعشم وچ  اداب  هزین  رس  رب  شرستنید  عمش  رب  هک  سک  نآ  نماد  دنز 

هّرونم هنیدم  همظعم و  هکم  هب  فّرشت  رد 
806 *** 

نیلوا يانب  ار  شنیرفآ  کلم  رادنیمز  يور  تهگرد  داز  هناخ  يا  مالّسلا 
نیشنرس نت  هقان  رب  نالدبحاص  ههبجتا  هدجس  دای  هب  اهنابایب  رد  يا  مالّسلا 

نیملاعلا ّبر  میظعت ، هدرپ  رد  دهدیمافص  ار  تنسح  هک  ملاع  دهاش  يا  مالّسلا 

نینزان نامیا  قوشعم  دش  تییاخیلز  زکزاجح  رصم  فسوی  رورپ ، زان  يا  مالّسلا 
نیبج کشر  زا  تسا ، یتسه  هبعک  ار  نت  هک  لدترد ، رب  دزوس  هک  ایند  هلبق  يا  مالّسلا 

نیرب سودرف  ياهلگ  رهوج  شوخ  منبشقرع  رد  تناتسآ  رابغ  زا  يا  مالّسلا 
نیمز يور  رب  فلز  نوچ  ياهقلح  اج  ره  تسهتسوت  رکذ  مرگ  هک  نوگلگ  هت )  ) ِزبس يا  مالّسلا 
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تسوت يوم  ره  زا  رطع  نیچ  هشوخ  يروح  فلزتسوت  يوب  تمحر  هک  ربنع  نمرخ  يا  مالّسلا 
نایبلا بذع  بل  مزمز  رجح ، تنیکشم  لاخناهج  قوشعم  هطاّشمایبنا ، نسح  هب  يا 

ناور شدرگ  رب  هتشگ  ناگژم  تسا  ییالهش  مشچتشکلد  داوس  ابیز  ناریاز ، فوط  هاگ 
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ناوج تبرق  يداش  زا  وا  دیدرگ و  ریپوا  نادنزرف  هتسویپ ، ارقلاّما  ات  وت  اب 
ناکم اب  نداد  تسرفک  شتبسن  یگرزب  زکارت  یناطلس  هتفگ  تفارش  زا  شیوخ  هناخ 

نابراس تمحر  بذج  دشاب ، قیفوت  شاهقانتسشن  لمحم  رد  وت  هار  رد  هک  یشیک  تیصعم 
نایم رب  یعرذ  تفه  قاطن  فوط  زا  مراددز  تسد  منایم  رب  يدیماان  دناوت  یک 

نابیاس رس  رب  وت  هاگرد  درَگ  زا  دید  هک  نآتشهب  باتهم  ضیف  رشحم ، دیشروخ  زا  دنیب 
مبرای دز  نیملاعلا  ّبر  هاگرد  رب  هیکتمبل  دش  نادنخ  وت  ماّدُخ  سوباپ  زک  رکش 

تسوت راقنم  نادوان  نیکشم ، ناورداش  لابتسوت  راک  یصاعم  دیص  یتمحر ، زابهاش 
تسوت راّیس  تباث و  کیالم  ناسنا و  شوجمادم  تماب  رد و  رب  یمارتحا ، نامسآ 
تسوت راسهک  نماد  نیچ  كاشاخ  رحس  رهنایم  رب  یّلجت  ناماد  روط ، شورفلگ 

تسوت رازاب  رس  رب  شرابتعا  نایصع  سنجمغراف  تراسخ  زا  تقوش ، راب  ات  ماهتسب 
تسوت رامیب ) ملد   ) دوخ يافش  دهاوخیم  وت  زاراک  هچ  منوطالف  اب  تجاح ، هچ  میاحیسم  اب 
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تسوت راوید  تروص  میور  هک  نادنچ ، دوخ  يوسمدوخیب  يدیشک  یتسناد ، تخوسیم ، مايرود 
تسوت رازلگ  رد  هشیر  ار  ناگداتفارود  بذجتسا  یگتسیاش  زا  هن  مدیچ ، تا  یکیدزن  لگ  لگ 

؟ ارت رب  رد  مشکیم  هگ  نیمز ، مسوبیم  هاگ  ؟ ارت رد  رب  نیبج  میاسیم  هک  برای  منم  نیا 
ماهدروآ هآ  يارحص  زا  يدولآدرگ  يورماهدروآ  هانگ  يایرد  يرابنوخ ز  مشچ 

ماهدروآ هار  هب  ور  ات  ماهتفر  هر  نیاک  رکشتسا  یتّمه  نود  رفس  ياشنا  وت  يادوس  هب  زج 
ماهدروآ هاگن  نوخ  زا  رپ  یمشچ  نمادتسدب  ییاشامت  شوج  اب  وت  بوجحم  نسح 

ماهدروآ هایس  لد ، سابل  رگ  اورپ  تسینتسوت  ِبازیم  رزاگ  رایتسد  تمحر  ربا 
ماهدروآ هاوخ  رذع  وم  رهز  ینوگلگ  کشادرز  يور  تناتسآ  رب  ماهدوس  رگ  رترید 

ماهدروآ هانپ  ّتینما  ِهاگرد  نیا  هب  نمدربیم  ییاج  هب  سک  ره  اجتلا  ثداوح ، زا 
ماهدروآ هلا  ناوید  هب  ایند  هوکشتسین  رود  مدرگزاب ، رگ  تلدعم  بایماک 

مربکا ِبان  ِقایرت  رجح ، لیبقت  دادمرکیپ  یفعض  تشاد  نایصع  تشد  مومس  زا 
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موریم رثوک  جوم  رد  رگا  نوخ  رد  مپتیمموریم  ربمیپ  هاگرد  يوس  رد  نیز  هچ  رگ 
موریم رّهطم  نامیا ، رهاط  سابل  ردیگدولآ  هماج  رد  يرفاک  نوچ  مدمآ 

موریم رگناوت  ایرد  تّمه  زا  ربا  وچمهبارس  جوم  زا  رتسلفم  ترد  يوس  مدمآ 
موریم رشحم  فوخلاراد  هب  یکاب  یب  تسمدودیم  مباکر  رد  تمحر  هک  سب  تفاوط  زا 

موریم رد  نیا  كاخ  زا  باتفآ  راعش  ابتاهدجس  زا  رود  دوب  مهاوخن  مشاب ، اجک  ره 
موریم ررّکم  دنق  نیا  دادعتسا  رهبجح  رارکت  مهدیم  توالح  ار  نامیا  ماک 

موریم رپ  یب  زاورپ ، هلعش  شیپ  شیپقوش  لاب  ار  وزرآ  يامه  نیا  دوز  مهد  ات 
دابدوصقم شِک  لمحم  ماهزات  جح  مزعداب  دوز  متشگزاب  متفر ، وت  هاگرد  رگ ز 

هدورس متشه  ماما  حدم  رد  جح  ندراذگ  زا  سپ 
821 *** 

مزمز نوچ  فاص  هبعک ، وچ  كاپمرح  فوط  مرتحم ز  مسریم 
مرک هدرک  رودّصلا  ِفشَی  جنگشاروید  ِساسم  ار  ماهنیس 

مر تروص  نایکاخ  زا  هدرکمار  ینعم  نایشرع  اب  هدش 
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مد هب  هتسکش  ار  هنییآ  گنربل  هدز  رجح  يوناز  رب  هسوب 
ملاع رب  تسد  هدناشفا  یسومهتشگ ، ار  قوش  روّطلا  لبج 

مد یسیع ، زاتکرت  زا  هدزجورع  خرچ ، سیُبقوب  رب  هدرک 
مدق ِفاوط  رد  یعس  زا  مرسرس  ترایز  رد  هدجس  زا  ملد 

مّلُس ایربک  ماب  بل  ربتافرع  هیاپهوک  زا  هدید 
درک اّنمت  ترسح  انم  رددرب  رعشم  ياوه  زا  شوه  یعس 

مأوت يدوخیب  ربا  گر  ابتارجح  یناشف  رهاوج  زا 
مکحم ادا  يوزاب  رب  هتسبجح  کسانم  رهوگ  یتمیق 

منرپ هدید  کشا  زا  رتخاهداد  ار  فاوط  خرچ  تفه 
معن و )  ) زان دنب  ّهلز  لد  هتشگزورما  دوج  ناوخ  ز  ادرف ، رهب 

مرح هب  ات  هدناشفرپ  مرح  زاهکم  زا  هنیدم  مزع  هدرک 
مقر هدومن  نیبج  رب  متّینناکم  ود  نیا  قایتشا  رصتخم ،

مما ماما  هضور  رد  هبدوجس  ّلحم  رد  ضرع  دنک  ات 

821 *** 
مزمز زا  دمآ  رب  نیمآ  نینوچاعد  وچ  شمدرک  هبعکرد  هک  نآ 

مرح ناریاط  ریس  مه  درکارم  ِدرَگ  شیگدنب ، زا  هک  نآ 
متا هجو  هب  شتّمه  يداهلوسر  فوط  هب  مربهر  دش  هک  نآ 

رد باتفآ  شدوج  هسیکتماّدُخ  رذن  هب  دشاب  هک  نآ 

837 *** 
درب نارگ  باوخ  وا  يوک  رد  ارمدنتفر  هبعک  فوط  هب  ناحور  کبس 

یناقشوج زاین 

ورین هب  یتسد  رعـش  عاونا  رد  هک  تسیرجه  مهدزیـس  نرق  همین  نیتسخن  عبط  فیطل  نارعاش  زا  یناقـشوج ) زاـین   ) یناقـشوج نیـسح  دـیس 
هب ياهدیصق  رد  دوخ  تسا ، یئابطابط  تاداس  زا  نیسح و  دیـس  شمان  دوشیم  راکـشآ  رتشیب  وا  يرعاش  رنه  یئارـس  لزغ  رد  یلو  هتـشاد 

: دنکیم دای  ار  شیوخ  بسن  مالسلا ، هیلع  یلع  نینموملاریما  حدم 
راع تسا  تبسن  نبا  زا  هچ  رگا  ار  وت  دنادوت  هب  دسریم  شبسن  نوچ  زاین  دزان 

25 (1)
یخرب هدینارذگ ، ناهفصا  رهش  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  یشخب  نوچ  نکیل  تسا . ناهفـصا  ناشاک و  هنایم  یتیحان  ناقـشوج ، هبـصق  يو  دل 

. دناسریم ناهفصا  رد  ار  شیوخ  نطوت  یلزغ  عطقم  رد  زین  دوخ  زاین  دناهدیمان . یناهفصا  زاین  ار  يو 
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تسا دادغب  طش ؟ وچ  نکشرس  هدید  ناوروت ز  مغ  زا  داتف  ناهافص  هب  رگا  زاین 

104 *** 
درک ماقم  مزمز  هبعک و  هدید  نوخ  رددرک  مارحلا  تیب  هبعک  يوس  هب  ور  نوچ 

درک مایق  تمایق  هدومن  رذگ  اج  رهدش  دیدپ  تبیصم  داهن  مدق  اج  ره 
درک مایپ  شدج  هب  شیوخ  راز  لاح  زودرک  هناور  برثی  يوس  يدصاق  کشا  زا 

درک مامتها  نم  نتسک  رهب  هک  نودرگدرک  رود  وت  بانج  ارم ز  یفطصم  ياک 
درک ماج  هب  نارود  یقاس  هک  ار  رهز  رهتخیر  هنیک  يور  زا  وت  تیب  لها  ماک  رد 

درک مامت  تکاپ  ترتع  هب  ار  دادیبمصخ  هک  ات  دیدرگن  مامت  کلف  نیک 
درک ماش  وچ  ار  یبن  لآ  حبص  هک  نارودداد  ماش  جارات  هب  هبعک  ساسا  رخآ 

دش بابک  اهلد  شتآ و  تفرگ  اهناجدش  بآ  وچ  نودرگ  هدید  ثیدح  نیا  زا 

يزاریش يامه 

هتفای تدالو  زاریش  رهـش  رد  لاـس 1212  هب  هک  تسیرجه  مهدزیـس  نرق  ناـفراع  زا  اـمه » .( » ق 1290 ه . ق -. ه .  1212  ) يزاریش يامه 
. دوب سراف  تلایا  ناگدازناخ  زا  هک  هتشاد  مان  ناخ » عیدب   » يو ردپ  تسا و  ناخیلق » اضر  دمحم   » وا مان  تسا .

زا امه  دوشیم . هدیمان  اضردـمحم » ازریم   » و اضر » دـمحم  الم  ، » درکیم نت  هب  یناحور  توسک  دروآیم و  يور  شناد  لیـصحت  هب  امه 
تـسایر دباییم . شیوخ  لاوحا  رد  یلوحت  یگلاس  تسیب  زا  یلو  تسا  هتـشاد  هدـهع  هب  ار  دوخ  هفیاط  یگدرکرـس  بصنم  یناوج  زاغآ 

نوچ یناداتـسا  رـضحم  رد  لاس  هدجیه  بیرق  اجنآ  دوشیم و  تایلاع  تابتع  مزاع  تفرعم  ملع و  بسک  روظنم  هب  دنکیم و  اهر  ار  هلیبق 
هب هاگنآ  دوریم و  ناتسودنه  هب  تحایس  مزع  هب  سپس  دنارذگیم . راگزور  شناد  نتخودنا  هب  مالکلارهاوج  بحاص  نسح  دمحم  خیش 

دوشیم و مارحلا  هَّللا  تیب  مزا  ترایز ، دصق  هب  دوخ  رگید  راب  دوخ ، هاگداز  رد  تماقا  لاس  ودزا  سپ  ددرگیم و  زاب  زاریش  دوخ  هاگداز 
دنب بیکرت  طمسم و  لزغ و  هدیصق و  زا  رعش  عاونا  يواح  امه  راعشا  تایلک  دنکیم . رایتخا  نطوت  ناهفصا  رد  رفـس  نیا  زا  تشگزاب  رد 

. تسا یعابر  يونثم و  هعطق و  دنب و  عیجرت  و 
100 *** 

دوب اپ  ياج  هب  رس  هگنابش  ره  ار  نایسدقوا  فوط  ردنا  هک  دمآ  ماقم  نیا  یک  ار  هبعک 
دوب ارهز  رهوش  یفطصم و  رهض  هکنآیفطصم  زا  دعب  تسیک  تفالخ  جات  قیال 

103 *** 
دوب رصیق  رب  زان  ار  شترضح  نابساپدسر  ناقاخ  رب  رخف  ار  شهگرد  ناوخ  حدم 

دوب رگید  هبعک  ار  نافراع  وا  هضورفاوط  رهب  زا  دنرآ  ور  هبعک  رد  نایجاح 

104 *** 
دوب رویز  ار  هام  شناریاز  هار  كاخدهد  نیئآ  ار  خرچ  شناتسآ  كاخ  درگ 

دوب رس  ار  کلف  اپ  ياج  هب  وا  فاوط  رددادماب  ره  رد  هک  دمآ  ماقم  نیا  یک  ار  هبعک 
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155 *** 
دمحم ياز  کشم  يوسیگ  تهکنناوضر  هضور  يوس  روح  درب  هفحت 

دمحم يافص  زا  يو  يافص  تسهدراد  هک  ماقم  هبتر و  نآ  هبعک و 

167 *** 
راداد هناخ  هب  قح  یلوزورما  داز  هک  دوب  نآ  یپ  زا 

راقو دجم و  تسج  زورما  شرعفرش  زع و  تفای  زورما  هبعک 

173 *** 
ربیخ هرابدراد  هزرل  وا  يوزاب  زا  زونهبحرم  نت  زا  دزیخ  هرعن  وا  تلصو  زا  زونه 

رویز ادخ  شرع  نوچ  تفای  هش  نآ  دولوم  زا  هکملاع  رد  هبعک  دش  ناهج  لها  هلبق  ور  نآ  زا 

. 1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس  - 1
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رسکی نایبورک  هلبق  وا  مدقم  زا  دش  هکیپ  خرف  دولوم  نیز  هبعک  دلابن  دوخ  رب  ارچ 
رواخ زا  روخ  نانوچ  وز  درک  یلجت  نید  حبص  هکدشاب  ناز  هبعک  ردنا  تفات  تیالو  دیشروخ  وچ 

رگتبو تب  دش  ناسکی  كاخ  اب  وا  يوزاب  زا  هکار  دمحا  نییآ  تیار  دزرب  هبعک  ماب  هب 
روآ نیک  ياهدژا  هکلب ز  بلاعث  ياغوغ  زییاورپ  تسین  اپ  رب  تسه  ات  قح  ریش  ياول 

268 *** 
رقم تسار  لضف  لها  ناهج  تاثداح  زوا  هگرد  هک  هنب  ور  وا  هگرد  يوس  هب 
رنه لضف و  ضایر  مرخ  وت  حدم  یهزمالسا ز  هبعک  رومعم  وت  یعس  یهز ز 

رگتحدم لقع  وت  لاون  ناتسآ  رباس  تهبج  خرچ  وت  لالج  هاگشیپ  هب 
رشب فاطم  دمآ و  کلم  هاگ  هدجس  هکماقم  دش ز  هبعک  وت  هاج  هگرد  هک  رگم 

ربیخ هراب  هک  ناسنا  ردیح  تسد  زاپ  زا  داتف  وت  يورین  رفک ز  ياول 

277 *** 
رشب فاطم  ملاع و  هلبقردیح  تدالو  زا  دش  هبعک 

رس نابات  باتفآ  رب  دوسهاش  نآ  دلوم  نمی  زا  كاخ 
ردیح دلوم  دلاب ز  هبعکخرچ  دلاب  باتفآ  زا  رگا 

رظن تفای  باتفآ  وزا  هکنماد  رد  دید  هبعک  يرهوگ 
رهوگ نآ  ياهب  ناج  ناهج  وددوبنیم  هک  يرهوگ  نانچ  نآ 

رویز یلع  زا  تفای  مه  شرعتسیلع  فرش ز  ار  هبعک  نیمه  هن 
رف تکوش و  تفاین  نادزی  نیدنایع  تشگن  یلع  دوجو  ات 

رمق باتفآ و  كالفا و  كاخیلع و  دوجو  دبن  رگ  يدبن 
رکیپ رد  رارق  دریگن  ناجیلع  رما  یلع و  نذا  هب  زج 
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رورس دوب  یلع  ملاع  ود  ردرالاس  دوب  یلع  یتیگ  ود  رد 

ربهر دوب  یلع  ار  ناهرمگیلاو  دوب  یلع  ار  ایلوا 
رواد دوب  یلع  ار  ایبنامکاح  دوب  یلع  ار  ایفصا 

رده ابه و  اوس  ام  تعاطیلع  يالو  یب  تسه  ادخ  هب 
رجش گنس و  اوه و  كاخ و  بآرویط و  شحو و  سنا و  نج و  کلم و 

رتهم رتهک و  هاش و  هدنبنایع و  ناهن و  رخآ و  لوا و 
رس هب  تسملاع  رمع  یلع  یبیلع  تسدب  دوب  ناج  ار  همه 

رفاک دوب  نخس  نیا  رکنملوا  یلع  دوب  رخآ  یلع 
ردیح زا و  دوب  هاگآ  هن  هکكاخ  لد  زا  یهایگ  دیورنیم 

رهظم یلع  زج  هب  ار  قح  تسیکدصقم  یلع  زج  هب  ار  قح  تسیک 
ربمغیپ دعب  دوب  یضترمقلخ  شنیرفآ  قح ز  دصقم 

رغال هشپ  لیپ  درب  یکدیوگ  یضترم  حدم  نوچ  لقع 
رفس ران  دوب ز  ناساره  یکدشاب  یضترم  رهم  ار  هک  ره 

رثوک همشچ  ران  زا  دشوجیلع  مان  ران  هب  یناوخب  رگ 
رس معبط  نامسآ  یعلطمدزرب ز  روخ  وچ  یلع  حدم  دعب 

362 *** 
ماظع يایبنا  ملع  ثراوناهج  هاشداپ  کلم  مظان 

مارک ماقم  وا  دوج  هگردکلم  فاطم  وا  هاج  هبعک 

363 *** 
مانا هاگ  هلبق  تسا و  مارک  هاگیاج  هکماقم  هتسجخ  نیرد  هن  بدا  يور  مدق ز 

ماقم هتسجخ  نیردنا  الد  شاب  میقمیهاوخ  را  مزمز  یکاپ  هبعک و  يافص 
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ماشم دننک  نیربنع  وا  ترایز  زا  هکتشهب  نانکاس  دنیآ  مرح  نیا  فوط  هب 
مارحا وا  رد  کلم  ددنب  هک  تسیا  هبعک  هچنابرد  وا  رب  کلف  دشاب  هک  تسیهگرد  هچ 

مادخ هرمز  اجنآ ز  ناکاپ  ناورتسه  هک  تساور  شیناوخ  رگا  سدق  ضایر 
ماقس جنر و  يافش  وج  وا  تبرت  كاخ  زرد  نآ  رد و  نیا  هب  يدرگ  هچ  جالع  یپ 

ماظع ناگتشرف  اب  سدق  حور  خرچ  زوا  ترایز  یپ  دیآ  هک  تسیک  میرح 
ماقم هبعک  دوزف  يو  زا  هک  تسیک  ماقمفرش  تفرگ  ناکم  وزک ال  تسیک  ناکم 

مالسا هبعک  وچمه  وا  تمرح  تسه  هکیناث  رقاب  مالسالا  تجح  میرح 
مالس راد  نانکاس  وا  تبرت  كاخ  زدلخ  هضور  دنرب و  اروح  هرط  زارط 
ماهوا زا  تسا  رترب  املع  هیاپ  هکبجع  هن  دوب  نم  رعش  رگا  رترب  مهو  ز 

مارآ دوشیم  بلق  الضف  تبحص  زنشور  دوشیم  مشچاملع  تحدم  ز 
ماهفالا يوذ  روخ  رد  دوبن  ناشحیدمادهش  مد  زا  لضفا  دوب  وچ  ناشدادم 

ماو دیامن  وا  كاخ  زا  یمرخ  افصمرا و  غاب  هک  ياهعقب  نیزا  هَّللا  كرابت 
مادم تسرواجم  اجنآ  رد  رضخ  وچ  ناج  هکتایح  بآ  تسه  كاخ  نیا  رد  هتفهن  رگم 

ماشم هب  دسریم  سودرف  هضور  میسنوا  جرفت  زک  تسا  تشهب  ضایر  رگم 
ماف هنیآ  رهپس  رونم  تسوا  سکع  زنیرب  دلخ  ضایر  رطعم  تسوا  كاخ  ز 

مانا لوسر  هوابون  نفدم  هتسجختسه  هک  فیرش  هعقب  نیا  دش  هتسجخ  نآ  زا 
مامت دوب و  هدوتس  نیتسخن  لقع  وچمه  هکیناث  رقاب  دجملا  لیاضفلاوبا و 

ماتیا درورپ  فاطلا  هیاس  ریز  هکمنیبیمن  سک  لضف و  رنه و  دش  میتی 
ماجنا رسپ  زا  زاغآ و  شدش  ردپ  زا  هکنیرب  رهپس  رب  هعقب  نیا  دلابن  ارچ 

مارح راگزور  يانبا  رب  تشگ  شیع  هکرهپس  طاسب  رد  هرهز  برط  رات  تسسگ 
مارک مان  دوب  هدنز  وزا  هک  نآ  درمبمرک  خاش  دوب  هزات  وزا  هک  نآ  تفرب 

مایا وا  رادغاد  دوب  هلال  وچمه  هکكاخ  هب  هداتف  لگون  یبن  ناتسلگز 

مایق هب  ات  هعبس  يابآ  دیرگب  نوخ  هکدوبن  بجع  رومان  فلخ  نآ  غاد  هب 
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ماسجا زا  حور  دنویپ  هتشر  هتسسگيرادنپ  هک  ناهج  شغاد  هب  هدرسف  نانچ 
مالسا تکوش  دوب و  املع  قنور  هکاملع  قنور  مالسا و  تکوش  تفرب 

ماوع صاوخ و  رب  ضرف  دوب  هبعک  فوط  وچتسا  رگد  هبعک  هک  شکاپ  تبرت  فاوط 
مانا شخب  ضیف  دیشروخ  وچ  دوب  هک  یهمهایس  كاخ  هب  خر  تفهنب  هک  درد  غیرد و 

ماخر وچ  شفک  رد  دوب  رهوگ  جنگ  هک  ینترهگ  جنگ  وچمه  تشگ  ناهن  هریت  كاخ  هب 
مامغ هب  خر  تفهن  تعیرش  باتفآ  هکهام  هرهچ  باتفآ و  ارچ  هریت  تشگن 

ماکان سک  تفرن  نوریب  شناتسآ  زازابدش  وا  يارس  تلود  هب  هک  نامز  نآ  زا 
مان متاح  وا ز  نارود  هب  دربن  یسکثیدح  نعمز  وا  مایا  رد  درکن  یسک 

ماقم دنلب  نیا  متسج  وا  تمه  نمی  زهام  زا  تیصو  تشذگ  يرعش  يرعش ز  هک  ارم 
مالعا هیده  راربا و  هفحت  تسه  هکراونالا  علاطم  شلضف  دهاش  تسا  سب 

مالک قطن و  لوسر  شادخ و  مالک  زج  هبدوبن  هکناز  دوب  ماهلا  همه  وا  مالک 
ماهلا دوب  نید  رما  رد  دیوگ  هچنآ  رهقح  هفیلخ  بیان و  دوب  هک  یسک  یلب 

مایق دوب و  مایص  ردنا  بش  زور و  هکسب  زمخ  تماق  دوب و  درز  شخر  راو  لاله 
مامت لامک  ره  هب  یگرزب  دوبن  وا  وچنید  همئا  زا  سپ  نیما و  لوسر  زا  سپ 

مائل بصغ  دوب  نرق  یسب  هک  كدف  نامهنید  توق  عرش و  ریشمش  مد  زا  تفرگ 
مالع رواد  نامرف  هچ  وا و  مکح  هچكرت  ملید و  مور و  ناریا و  هب  دنس و  دنه و  هب 

ماسح رتهدنرب ز  نید  ملق  وا  مظن  هبدوب  هک  رهد  هب  وا  رما  زا  رس  تفاتن  یسک 
مایق زور  هب  ات  خسن  دوشن  وا  مکح  هکبجع  هن  شتنیط  یکاپ  تین و  نسح  ز 

ماعنالاک ماوع  زا  ینت  تشکب  رگاكاپ  دزیا  رما  يارجا  یپزج  دوبن 

مارکا کی  هب  یملاع  دنک  هدنز  هک  یسکملاع  رد  تسین  كاب  ینت  تشکب  رگا 
ماهوا وا  رد  دوش  زجاع  هک  لامک  نآ  هبشناد  وا  رد  دوب  ناریح  هک  لالج  نادب 
ماقم شرع  غرم  لیم  دنک  هفیج  هب  اجکيرآ  لد  تسبن  یجنپس  يارس  نیا  رد 

ماغیپ نآ  قوش  شحور ز  ریاط  دیرپتسود  وچ ز  وا  شوگ  هب  دمآ  یعجرا  مایپ 
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ماج ناوضر  غاب  یقاس  فک  زا  تفرگلصو  رثوک  برق  مینست و  هنشت  دوب  وچ 
ماجنا رد  درک  گنهآ  دوخ  لصا  يوس  هبزاغآ  شلزنم  سودرف  هضور  دوب  وچ 

ماش هن  تسوردنا  حبص  هن  هک  راید  نآ  ردناج  ملاع  هب  نادکاخ  نیا  زا  تخر  دیشک 
ماد هتسب  شرع  سواط  دبیزنیم  هکسدق  هضور  هب  نایشآ  دومن  ماد و  تسکش 

375 *** 
میهاربا ود  زا  قنور  نید  هبعک  دوزفمیرک  صخش  ود  زا  تنیز  للم  کلم و  تفرگ 

میهید دوب  شکراترب  توبن  یکینشوج  دوب  شرکیپ  رب  توتف  یکی 

381 *** 
مارح تیب  فوط  وچمه  ار  قلخبجاو  دوب  وا  هاگرد  فوط 

مامت درم  هدیدن  یتیگ  ریپتسرد  يأر  هبوا  صخش  زا  زجب 

402 *** 
نیچلگ دوب  وا  رد  ناوضر  هک  تسا  ینشلگ  هچنابرد  وا  رد  کلف  دشاب  هک  تسیا  هبعک  هچ 

نیط هنو  دوب  هام  هن  رون و  هن  دوب و  ران  هنار  شنیرفآ  دندوب  هطساو  هن  رگا 

500 *** 
نآ زا  هَّللاب  ذوعن  وا  رجنخنیزا  هَّللا  كرابت  وا  هگرد 

ناش دوبن و  ماقم  نیا  ار  هبعککلم  فاطم  شرد  اسآ  هبعک 

546 *** 
یلع ای  وت  یئادخ  هناخ  داز و  هناخ  مهيادخ  هناخ  رد  ردام  كاپ  يداز ز 
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یلعای وت  یئادز  كرش  اشگ و  ربیخراقفلاوذ  يورین  تیالو و  يوزاب  زا 
یلعای وت  یئافص  یعس و  ماقم و  نکرلیبسلس و  مینست و  رثوک و  دلخ و  یبوط و 

یلعای وت  یئاقب  نیع  تایح و  لصااقب  هر  رضخ  رگا  تفای  تایح  بآ  ز 

یلعای وت  یئانب  دنلب  نیا  رامعملیلخ  تمه  زا  رگا  دش  هبعک  رومعم 
یلعای وت  یئادج  تفگ  هک  یسک  كرشمياهن  ادج  قح  زا  یقح  اب  وت  وت و  اب  قح 

یلعای وت  یئادخ  لیلخ  هوابونلیئربج  داتسا  یلیبسلس و  یقاس 

553 *** 
ینابرق درک  ناناج  يوک  رد  ار  لقع  ناج و  هکرزآ  نب  میهاربا  ینعا  یناث  هَّللا  لیلخ 

یناملسم مسر  يدش  اپ  رب  ناشماکحا  زا  هکاریپ  نامسآ  هام  ود  ارآ  ناهج  دیشروخ  رود 

596 *** 
اجنآ تسم  تشگ  سک  ره  رایشه  ار  شیوخ  دنیبناجنآ  تسلا  زور  زا  هک  قشع آ  هناخیم  يوس 

اجنآ تسشن  شتآ  رد  هکنآ  دریگ  مارآ  اجکشیوک  رد  هلان  نم  زا  تساوخرب  رگا  مبیع  نکم 
اجنآ تسرب  ینیبدوخ  نیبدوخ ز  دهازیم  اجبشیالآ  هنوگ  دص  اب  هک  وش  ناناج  يوک  مالغ 

اجنآ تسکش  ار  تب  نیا  هک  وج  یلیلخ  ور  هن  رگوار  تب  نیا  نکشب  لد  هبعک  رد  رد آ  اسآ  یلع 
اجنآ تسرپ  قح  تسرپ و  تب  لدیا  تسناسکی  هکتدحو  هر  ردنا  رون  تاملظ و  دوب  ناسکی  وگم 
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اجنآ تسب  ياپ  یتشگ  وچ  رس  زا  وش  تسد  هنرگوهن  لد  هبعک  يوس  هب  ور  یتسکش  را  سفن  تب 
اجنآ تسه  هک  لد  يا  وجب  اجنآ  دوخ  درد  يافشتراب  دوب  يزور  وا  نابرد  هگرد  رد  رگا 

اجنآ تسپ  هداتفا  دنلب  خرچ  نیا  كاخ  نوچمه  هکبرای  تلزنم  دشاب  هچ  ار  ناشورفیم  يارس 

612 *** 
بیبح ناهد  دوب  مزمز  همشچ  لالزبیبح  ناتسآ  فوط  دهد  هبعک  يافص 

بیبح نابساپ  ياپ  دهد  هسوب  هکیسکفرش  رخف و  ياپ  دیشمج  كراتب  دهن 
بیبح ناتسآ  كاخ  نم و  زاین  خرتسود  تیانع  نماد  نم و  دیما  فک 

بیبح ناکم  متفای  ناکم  نوک و  يارونم  هک  درگم  ناکم  نوکب و  بیبح  یپ 
بیبح ناجب  ناج  دشابن ز  غیرد  ارمقشع  رد  دنک  بلط  نم  زا  رگا  ناج  بیبح 

بیبح ناحتماب  کنیا  ماهداتسیا  نمدهاوخ  ناج  بیبح  نم  زا  رگا  ناحتماب 
بیبح نانعمه  تشگ  ناوج  تخب  وچمه  هکلدنآ  دوب  ناوج  تخب  تلود و  نیرق 

بیبح ناهج  يرگنب  ناهج  ود  ره  نوربامه ز  قشع  ناهج  رد  رگا  دنهد  تهر 
بیبح ناغمرا  رهب  زا  دوب  ناج  ریقحهن  رو  ناج  ریغب  رگید  هفحت  رای 

625 *** 
تسود يوس  یهار  تسین  تبحم  زجتسود  يوک  رد  يرب  هر  یهاوخ  هکیا 

تسود يوک  نابساپ  دشاب  قشعناتسآ  رب  سک  تخانشن  ار  لقع 
تسود يوسیگ  هقلح  رد  لد  تفایبش  همین  نآ  رد  تفای  یسوم  هچنآ 

تسود يوزاب  رب  داد  دیاب  هسوبدرک  هجنر  وزاب  تسود  منوخب  نوچ 
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تسود يوخ  اب  نک  ربص  یهاوخ  تسودرای  روج  رب  هنب  لد  یئوج  رای 
تسود يور  دنیب  هک  یمشچنآ  نشورراید  ناز  دیآ  هک  یکیپ  نآ  خرف 

تسود يوک  فوط  تسه  ام  هبعکقلخ  دنرآ  ور  هبعک  فاوط  رب 
تسود يوب  زا  دش  هدنز  وک  یسک  زجامه  دوبن  اقب  ار  سک  نادواج 

690 *** 
دوبن هناختب  هبعک و  هدکیم و  دجسمدوبن و  ناناج  خر  رگ  ناکم  نوک و  زا  ضرغ 

دوبن هنادرم  تمه  ار  هعموص  دهازیلو  دوب  ناغم  رید  ات  هعموص  زا  یماگ 
دوبن هناریو  هشوگ  زجب  ياج  ار  جنگبجع  تسین  ام  لد  دش  رگا  رای  لزنم 

دوبن هناخ  نآ  نکاس  یسک  تسود  زا  زجبنانک  فوط  مدز  ماگ  لد  هبعک  رد  هچ  ره 
دوبن هنامیپ  رغاس و  رد  هک  دوب  ییتسمتسم  سگرن  نآ  رد  هک  لفاغ  شوخرس و  یمز  لد 

708 *** 
دوجوم رهاظملا  یف  هَّللا  يوس  سیلدوصقم  هبعک  تسوا  يور  ناهج  ود  رد 
دوصقم هتفاین  لگ  بآ و  زا  سکچیههنرگ  تسوا و  يور  هبعک  زا  نم  دصق 

دومحم تلود  حبص  تسا  زایا  يوردننادن  دنهد و  وا  قشع  زا  نم  دنپ 
دوقنم دقان و  تسیکی  ققحم  شیپایرد  هرطق و  تسیکی  دحوم  دزن 
دوهشم دهاش و  نایم  دوبن  هقرفتینعم  هب  هن  رو  تستروص  رد  هقرفت 

دواد هنارت  زا  دیآ  صقر  هب  گنسهنرگ  قشع و  قوذ  دننادن  قلخ 
دوع فد و  هب  مبرطم  هناخیم  هب  دربمتسر  هعموص  هاقناخ و  زا  هک  رکش 

دودرم هک  تسا و  لبقم  هک  مسانشن  نمتقیرط  سرپم و  نمز  تقیقح  هار 
دوقفم همه  دش  رمع  هلاس  لچ  لصاحتابارخ  هب  متخوس  زیهرپ  هقرخ 

دوهشم وت  شیپ  هچنآ  تسین  ام  دهاشبهذم  وت  شیپ  هچنآ  تسین  ام  بهذم 
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دومحم دمحم  تحدم  فرش  زانودرگ  كرات  هب  هن  ياپ  امه  وچمه 
دوجوم رهاظ و  نوک  ود  شدوجو  دشنیتسخن ز  زور  هک  لک  لقع  لسر  متخ 

835 *** 
میورب ناشیرپ  عمج  نیزا  هک  دشاب  فیحمیورب  ناتسلگ  هب  ات  ایب  تسا  راهبون 
میورب ناتسلگ  هب  یقاس  دهاش و  اب  تسمبآ  رد  میئوشب  زیهرپ  شناد و  رتفد 

میورب ناوخلزغ  میزیخب و  مینیشنبدیب و  هیاس  لگ و  ياپ  نمچ و  رانک  رد 
میورب ناحلا  شوخ  ناغرم  شوخ  توصب  امابص  هار  دربن  نامیلس  مزب  رد  هچ  رگ 
میورب ناحیر  هلال و  لگ و  ياشامت  هبمینک  دای  نادقورس  دق  طخ و  بل و  نوچ 

میورب ناتسم  هقلح  رد  هک  تسا  نآ  تقودهز  هداجس  هناد و  دص  هحبس  یک  هب  ات 
میورب نالیغم  راخ  رس  هب  هر  همه  اتتساجک  وت  هار  دصقم و  ناج  هبعک  يا  رخآ 

میورب ناوید  بحاص  رب  هب  ناهاوخداددسرنرگ  ام  لد  داد  هب  خرچ  شدرگ 
میورب ناویح  همشچرس  هب  رضخ  هرمهامه  میئارب  رهد  هدکتملظ  رگ ز 

يدزی نوحیج 

رد يو  تسا . هتسیزیم  راجاق  هاش  نیدلارـصان  یهاشداپ  راگزورمه  هک  تسارـس  هحیدم  يرعاش  ق ). 1301 ه . نوحیج -(  دمحم  ازریم 
نیناوخ ماکح و  زین  هداد و  هلئاع  لیکشت  اجنآ  رد  هدرب و  رس  هب  رهش  نآ  رد  ار  شیوخ  تایح  نارود  زا  یشخب  هدمآ و  ناهج  هب  دزی  رهش 

. تسا هدوتس  ار  رهش  نآ  نایعا  و 
نامع يایرد  سراف و  جـیلخ  لحاوس  اـت  بونج  تاحفـص  ناهفـصا و  مق و  نارهت و  ناـجیابرذآ و  رد  نوحیج  یناگدـنز  رگید  شخب  زا 

رد تشگ  ریس و  هب  ار  وا  روشک ، ياج  ياج  رد  هدرک  ییارس  هحیدم  نانآ  هرابرد  يو  هک  یناحودمم  دوجو  تسادیپ  هک  میئوجیم  ناشن 
رخآ ياهلاس  هکنانچ  درذـگیم . نامرک  رهـش  رد  نوحیج  یناگدـنز  شخب  نیا  زا  تمـسق ، نیرتشیب  یلو  تسا  هتخاسیم  مزلم  طاقن  نیا 

. دیوگیم ناهج  دوردب  اجنآ  مه  دنکفایم و  تماقا  لحر  راید  نآ  رد  رمع ،
، شیوخ ناحودمم  شیپ  رد  یتح  هک  تسا  راکشآ  وا  راعشا  زا  هتفای و  ییارعشلا  جات  بقل  هاش  نیدلارصان  دنزرف  ناطـسلا  لظ  زا  نوحیج 

: تسا هتسجیم  ترخافم  بقل  نیدب 
ترمش زا  نورب  فاطعا  هدنام ز  لجخ  هکتسارعشلا  جات  وت  میهید  رکاچ  ارواد ،

14 *** 
اطع ناوخ  راوخ  هزیر  ارو  لیلخ  دش  هکداوج  ماما  یقّتم  یقت  دمحم 

افص بسک  هبعک  ناج  شاهبطصم  دنکمیقم ز  لالج  زا  ددرگ  وا  هک  ماقم  نآ  رد 
اناد ار  شیوخ  درک  نامگ  هک  دوب  بجعدوبن  بجع  وزا  مثکا  هداز  توکس 
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ادص زین  رشح  زور  وزا  دیاین  نوربلیفارسا  روص  نت ز  را  دنک  شفلاخم 
ادف هب  الب  ار  شیوخ  دنک  شیم  ياجبمیهاربا  وچ  دص  ود  شیوک  هبعک  فوط  هب 
ادن دومن  ار  قلخ  شرسپ  قح  يوس  هبدرک  تباجا  ناجب  تفنش و  وچ  قح  يادن 

23 *** 
انم بیدنارس و  ردنا  وت  میهاربا  وت  مدآوت  میلقا  ره  باّهن  وت  میهید  ره  باّهو 

انث کی  تدورس  ناوتن  نایب  دص  اب  نابز  دص  نآنابز  دص  یناهد  ردنا  ناهد و  دص  رگ  ارم  دشاب 

35 *** 
ادشک ناتسآ  گنس  يو  لحم  رهب  هکتسیرمُع  مرح  شدوسالارجح  زا  هک  یهش 

ادشک ناس  شرع  خاک  نآ  زا  یئور  هایسشهاگرد  شیپ  هک  دوسا  دوب  رجح  نازو 
ادشک نادکاخ  حول  نیا  رب  عنص  کلک  زیکاخ  مدآ  وچ  دج  دص  مدآ و  لیلس 

نابرق دیع  تینهت  رد 
72 *** 

تافرغ زا  تافرع  شک  یمنص  يوک  امتافرع و  كرد  هب  جاحو  دوب  نابرق  دیع 
تایح بآ  شنقذ  هاچ  هب  شوج  دنز  هکارم  تسا  یلیلخ  جاح و  رس  هب  مزمز  روش 

تاقیم ردنا  هدش  مرحم  ار  کسانم  اتناطیش  مج  رب  دنتارمج  رد  رگا  جاح 
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تارمجلا َیمَر  ۀقرشُملا  هدیاننتَمَر  َولمیهدن  فک  زا  يو  ناطیش  وچ  فلز  رس  ام 
تاصع وچ  شقشع  مینارد ز  شیوخ  رب  هدرپام  هَّللا و  تیب  هدرپ  رد  هتخیوآ  جاح 

تاحبُس نِم  تَقَرَتح  اُنتَجهُم ال  َتنَدَوليو  لفحم  رد  تجاح و  دهد  هبعک  هدرپ 
تانم تال و  زا  هتشابنا  دش  هبعک  هناخوا  تعلط  زا  دمآ و  جح  هب  كرت  نآ  زاب 

تام دیان  وا  خر  لاخ و  رب  تلجخ  اتار ز  دوسالارجح  دیاب  نهآ  زا  یلد 
تارم زا  تسا  هب  هک  تب  نآ  خر  مالتسازدشن  بآ  ارچ  هک  دیآ  رجح  زا  مبجع 

تاهیه ددرگن  هقلح  يوس  تسار  سک  تسدشوگب  هقلح  شجک  فلز  هلسلس  ات  هدز 
تانسحلا قوف  تقاف  افّرّشلا  ُتائّیَسمارحا  شفیطل  مادنا  رب  هداتفا  شوخ  سب 

تاکشم نیرولب  يوامس ز  رون  نوچ  تساردیدپ  مارحا  هماج  زا  شنت  نیمیس  تسه 

تاوَلَغلا فرطب  هاّدخ  مجنالا  عَرَزمرح  فوط  زا  قرع  شراذع  هب  دینشن  نوچ 
تاوم ياهنیمز  دنافکش ز  لگ  لبنسار و  احطب  شخر  فلز و  هلوره و  دنک  وا 

تاّرذ وج  منص  هتشگ  وا  خر  قایتشازنیبج  دیشروخ  تبعل  نآ  هدش  وگ  دمص  ات 
تالص هب  وا  فرطرب  نونک  هداتسا  هبعکدوب  هبعک  فرطرب  سک  همه  ةولص  رگ 

تادغ ار ز  اشع  دسانشن  شقشع  هکرده ز  تسوا  طخ  فلز و  زا  لاسما  جاح  یعس 
تاملظ نوچ  افص  نجس و  نوچ  رعشم  دوب  هکدرب  ار  رعاشم  هنوگ  نآ  شضراع  افص  هب 

تاقس ماج  زا  شخر  بآ  دزیگنا  شتآکجاح  رب  ردنا  ندش  تیاقسب  دراین  سک 
تاوصا دنرآرب  هک  ات  سفن  جاح  رد  تسینوزک  تفگشن  هیبلت  رگا  دنیامنن 

تاجن كرت  نآ  زا  دیاب  ام  لد  شلدع  اتدزی ز  رواد  يدمچ  نادزی  هناخ  يز  شاک 
تال يّزع و  نکش  دمآ  يوز  ار  متس  هکلیلخ  میهارب  فاصنا  هبعک  یناب 

تام هچ  فولا و  هچ  شمیرک  ّفک  رب  ردیّنغ  هچ  ریقف و  هچ  شمیمع  دوج  رد  رب 
تاجزم تعاضب  شاناد  لد  اب  ار  رحبكدنا  تئاضا  شابیز  خر  اب  ار  سمش 

تاغل فشک  زا  شرطاخ  دوب  یحو  طبهمزومر  ّدح  زا  شترکف  دوب  ماهلا  شرع 
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تاکز لمح  رگدراصما  رب  تسار  اینغاکقلخ  لماش  انغ  هنوگ  نآ  يو  دهع  رد  هدش 
تاش مغیض  زا  وچ  دنساره  وت  زا  نالد  رپمزرب  هک  توتف  باغ  هروسق  نیهم  يا 

تانب راثآ  وت  لالجا  دنکفا  نینب  ردنینب  راوطاوت  لابقا  دروآ  تانب  زا 
تافُر ياهناوختسا  رگ  دوش  هدنز  بجع  هنغیلب  وت  دهج  تقرف )؟(  ناور  يایح  اب  سب 

تامم گنچ  دسرن  ابطا  ناماد  هب  زجدقن  هب  هک  يدح  هب  وت  کلم  مدرم  تحص 
تاجن مغر  یلع  عوفرم  وت  فطل  شدزاسسک  دهاوخ  را  نحم  كاخ  هب  رورجم  خرچ 
تاذ خّرف  نطف  نت  کی  وت  وچ  دمان  کیلتقو  همه  دب  هش  هلمج ز  ام  هدنامرف  هچرگ 

تاروت زا  نوزف  ردق  شدوب  فحصم  کیلتسادخ  دزن  زا  همه  هچرا  تاروت  فحصم و 
تابنز درآ  نخس  دامج و  دنامد ز  لگلامکرهب  زا  دنز  تیار  هک  هاگنآ  تیار 

تابثا یفن  دنک  باجیا و  هر  دیوپ  بلسلاحم  رماز  درگن  تمکح  هک  هاگنآ  تمکح 
تاصح رون  زا  دروخ  ترسح  وت  يوک  رد  مجنشرف  تعفر  زا  دشک  ّتنم  وت  رصق  رد  شرع 

تامحم دیدح  دادح  هروک  رد  وچمهنمشد  بیصن  غاد  رگج  ردنا  تغیت 
تاود تستاملظ  ار  نآ  رم  هک  يرضخ  وچمهوت  رورپ  ناج  هماخ  نایب  نسُح  زا  دوب 

تارف تسا  لین  هب  هماج  منخس  کشرز  هکمنوحیج  وت  هدنب  ارگداد  لد  رحب 
تایبا متسرف  هزات  یمه  وت  حدم  نمناکلم ز  تویب  رهد  زا  رگا  دیآ  نهُک 

تارب تستالص و  رعش  هیفاق  همه  رگهلص  هن  یئارس  هماج  منک  وت  يارب  نم 
تافام رب  دور  وفع  را  دزس  یفالت  هبمظن  یبوخ  زا  یلو  یفاوق  تشگ  ناگیاش 

تاروع زا  نامر  شوه  ناپط  بلق  ناون  نتتسارم  هک  ناکما  دوب  مکین  دب و  كردب  یک 
تاره خلب و  رد  هله  يدورس  رهنلاروامدزی  رد  نوحیج  هردس  وت  وج  را  دشن 

تات دیآ و  كرت  يزات و  مجع و  ترایز  هبلیلخ  تخارفا  هک  خاک  نآ  رد  لاس  رهب  ات 
تامک وت  تیمک  لعن  رب  هدنیوج  فوطدابع  وت  دیبع  مهس  زا  هدنراد  فوخ 

نابرق دیع  تینهت  رد 
78 *** 

جاتحم همه  مرح  هک  یلیلخ  رادید  امجاح و  ششوک  مرح  فوطرب  دش و  یحضا  نشج 
جاح اب  ای  ام  هب  هفرص  دوب  هجاوخ  يا  رگنبادخ  زوج  مرح  جاح  مرح  وج ز  ادخ  ام 

جات دیوج  شهر  درگ  زا  مرح  رگ  بجع  هنتخت  دهنب  مرح  هب  نادنر  لد  لیلخ  رگ 
جاب مزمز  رجح و  زا  شنقذ  لاخ و  نسحدرب  هک  یلیلخ  يوس  درگن  ایوگ  قوذ 

جارخ دورمن  رذآ  ار  وت  رهچ  دهد  هکلیلخ  مادنا  نمس  يا  لیلج  مارالد  يا 
جالع تسین  نیا  زج  هب  ار  رجح  رجه  مغ  هکدروخ  دیاب  افص  هبیم  دوب و  یحضا  دیع 
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جاور تسا  یمیس  همه  تک  یهنن  جح  ارچ  وتتسین  ممیس  مهنن  جح  را  نم  خوش  يا  نکیل 
جارعم زا  یمدش  رتارف  هک  جح  زا  رذگبیمتشاد  را  نم  وت  میس  مه  نآ  زا  یتشم 

جاجل هب  رز  دربن  ات  یشوخ  هب  دهدن  میستسار  وت  هک  وج  نتف  يوخ  نآ  متفگ  طلغ  ین 
جرات رد  مجع  کلم  دص  هوشع و  کی  وت  زوتراغ  رد  برع  لیخ  دص  هزمغ و  کی  وت  زا 

جاک نسوس و  زا  قبس  دریگ  همه  نوماه  راخيرذگ  احطب  يوس  دق  نیا  طخ و  نیا  اب  وت  رگ 
جارس هب  دیوج  وت  لصو  ناهج  درگ  رمق  هکلد  هناخ  مرح  زوس  ناور  عمش  نآ  یئوت 

جاع هحفص  وت  هنیس  رهگ  ناک  وت  لعلاتخ  يوهآ  وت  مشچ  نتخ  کشم  وت  يوم 
جاوفا کیالم  ریم  فنک  هش  هگردهش  هگرد  رب  وت  هار  وت  هر  رد  ام  رس 

جاهنم يار و  کلسم  شتلدعم  دوب  هکلیلخ  میهارب  رومحم  رواد  نکش  تب 
جارد نیهاش  هجنپ  رفز  دزرلب  هکدزرل  ناسنادب  لیپ  وا  هجنپ  رد  هکنآ 

جاجزبامص هرخص  دص  یتخس  دنکندنک  تشم  کی  هب  ماغرض  هّلک  اب  هچنآ 
جاد بش  زا  دهد  حبص  ینشور  ار  حتففالغز  دیآ  رب  وچ  شناتس  قافآ  غیت 
جامآ ناریش  هدید  دنک  يوس  رگد  زادروخ  گنس  رب  همهرگاغ  هاگ و  وا  ریت 

جاوما خرچ  زا  درذگب  رگا  طخ  نآ  درذگنوا  توطس  دشک  لیس  رذگرد  را  یطخ 
جاتن عطق  ناوگ  تشپ  زا  دنک  تیور  میبمزرب  هک  اوح  مدآ و  فلخ  رتنیهم  يا 
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جالیل دص  دربن  يو  زا  هک  تسیرامق  دبنیک  هب  مصخ  اب  يزاب  رد  وت  كالاچ  تخب 
جابید زا  دهج  هک  نزوس  وچ  تشپ  زا  دهج  هبفاصم  زور  ینز  هوک  مکش  رب  را  کلیب 

جاسن یسیع  هدنزارط و  هتشر  شمیرمدوشب  رگ  دوشن  رتسُم  وت  مصخ  بیع 
جارختسا دنکن  علاط  یکین  ار  وت  زجدرگن  مُجنا  رد  وت  دهع  هب  هک  مجنم  ره 

جالح هضیب  هک  هنوگ  نآ  دپط  نادرگ  لددروان  رد  دوب  روصنم  هک  وت  نامکاب 

جات دمآ  ارعش  رب  وت  رسفا  رف  زکنیا  تسا  نوحیج  ترضح  ارهگ  مزلقریم 
جاتحیام دوبن  نوچ  دنک  هچ  اهنت  جاتکیل  دش  جّوتم  وت  مودق  كاخ  زا  مقرف 

جاّوم تحیدم  هب  دیاصق  رحب  دوش  اترابب  میس  ربب  مان  نآ  رب  ماک  شک  ماج 
جاود هدنک  ایب  دولوم  هس  هب  ردام  راچرتخا  تفه  نتفات  زا  ۀهج  شش  رد  هک  ات 

جازم هب  تمالس  شوغآ و  رد  داب  تدهاششودمه  تّرسم  شومارف و  داب  تنحم 

114 *** 
راک هب  تعنص  نیا  درب  شلیلخ  اب  مه  قح  ّلظراگماک  دش  قح  ّتلخ ز  تعلخ  زا  لیلخ  نوچ 

رایتخا ربج و  ریغ  یلاثما  لظ  يذ  ّلظتسین و  هک  تروصزا  رذگب  یسانشینعم  رگا  ناه 
راسکنا شدهع  نمی  ار  للز  مانصا  دادبلق  نانیمطا  زک  هَّللا  لیلخ  یپ  خّرف  ریم 

رام لافطا  ناردناک  يروم  وچ  شغیت  رهوجروم  لاکشا  نآ  ردناک  يرام  وچ  شحمر  كوان 

116 *** 
راگدرک ياطع  زا  رون  رب  ران  دش  لد  هب  شکدهج  دومرف  ردقنآ  قالخا  بیذهت  رد  ریم 

رارق دریگیمن  اج  کی  رد  میهاربا  رانرهقران و  هگنآ  میهاربا و  شمانهَّلل  شاح 

149 *** 
فرشا دجما و  ناهج  هب  دش  ام  رواد  نوچگنچ  دز  وت  دجم  فرش و  لیذب  هک  سک  ره 
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فَحصُم مان  زا  دوخ  تسا و  لیلخ  مان  شکمیهارب  رصع  کلم  ّلظ  لد  ناج و 

نابرق دیع  تینهت  رد 
158 *** 

لیلخ يور  ارم  تسا  لیلخ  يوکار  جاحلیلج  نشج  نیا  تلود  زا  دش و  یحضا  دیع 
لیلج ناج  زا  رگد  نآ  لیلخ  ناخ  زا  رپ  نآلد  تسینانج ز  يور  لگ  تسیئاج ز  يوک 

لین رد  مزمز  هماج  شنقذ  اب  دوب  هکارم  تسا  یلیلخ  جاح و  فص  هدز  مزمز  درگ 
لیعامسا شمدق  ردنا  دشک  رگ  بجع  هندرذگ  رجاه  هب  تسه  ارم  هک  یلیلخ  رگ 

لیلذ دبع  ادخ  راب  رب  وچ  هدجس  دروآدرکن  شلاحب  لاخ  رگا  دوسالارجح 
لیخد ناشورخ و  ناشوگب  هقلح  زا  دوشدنیب  شدعج  ربنچ  رگا  هبعک  هقلح 

لیربج نابرق  هتخاس  تفص  شیم  ار  شیوخقوش  وت ز  يوک  هب  هک  قشاع  لد  لیلخ  يا 

لیحر لبط  منز  هبعک  يوسو  مارحا  مدنبجاح  وچ  هک  منآرب  زین  نم  دش و  نابرق  دیع 
لیصحت میامن  هبتر  نیا  هک  مایا  رد  سپجح  مهنن  ارمالاریما  نارود  هب  رگ 

لیصا زیدبش  وچ  هیوپ  رد  مراد  نابکرمگرزب  زیورپ  وچ  هیاپ  رد  مراد  نارکاچ 
لیف هب  هکم  ات  جدوه  منز  هک  مناوت  مهجاع  زا  برثی  هب  تخت  مهن  هک  مناوت  مه 

لیدنق مزارف  دیشروخ  هم و  زا  مرح  ردتارمج  میامن  توقای  رُد و  اب  ینِم  رد 
لیجنا قبیزب  وچ  طخ  ناشخر  رب  دوب  هکمور  زا  تمینغ  هب  مریگ  نایاس  رتهچب 
لیجک هدید  ناشهر  درَگِز  قرب  دنک  هکدجن  زا  ّتیدهب  مرآ  نابسا  لاسدرخ 

لیمالیم مشک  نصح  افص  هب  ترامع  زولامالام  منک  جاح  حدق  تیاقس  زا 
لیدنم زرّطم  میس  زا  مهد  يزاجح  هبهزوم  عّصرم  لعل  زا  مرب  یقارع  يز 

لیهصب ار  کلف  شوگو  لد  دنّردب  هکبکوم  رد  مدور  تبینج  هب  یئاهبسا 
لیبس يانبا  معنم و  درب  هرهب  وا  زا  هکخبطم  ردنا  مدشوج  شروخ  هب  یئاهگید 
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لییخت رد  دنکف  ّریحت  شوج  ار  جاحلذب  دیآ  روهظ  هب  نم  زا  وچ  ردق  نیا  يراب 
لیلد هدرک  ام  يوس  لّضفت  هب  شیادخ  هکرضخ  ترضح  رگم  تسین  نیا  دیوگ  نادب  نیا 

لیئاکیم دوب  هک  انامه  تسین  رشب  نیالیک  دیامیپ  هک  هنوگنیا  دیوگ  نیدب  نآ 
لیخب تسوا  ربب  متاح  هک  درم  نیا  تسیکبجع  يور  زا  دنسرپ  نامجع  زا  نابرع 

لیجعت اب  دهدن  ناسنیا  سک  هدیدزد  لامبرط  هب  دشخبن  روط  نیا  سک  هدیبای  جنگ 
لیلخ میهارب  هداد  ماهلص  کی  رد  هلمجزاس  تنکم و  نیا  تمشح و  نیا  هک  دننادنیم 

لین هلجد  ای  تسا و  ریما  دنیوگ  همهمهد  حرش  رگا  هدرک  نم  هب  هک  اهمرک  نآ  و 
لیلظ ّلظ  کلم  روپ  زا  شرس  رب  دوب  هکنادزی  هدوتس  دزی و  کلف  باتفآ 

لیلع یسیع و  مد  نوچ  وا  مدقم  ار  کلماصع  یسوم و  فک  نوچ  وا  هجنپ  ار  کلک 

لیلس كاپ  نیا  زا  هدنزان  اّوح  دبا  اتفلخ  دار  نیدب  هدنلاب  مدآ  لزا  زا 
لیئارزع رف  تسا  داهنب  ار  شمراصسدق  حور  مد  تسا  ریرصب  ار  شاهماخ 

لیفک تشگ  ارو  دوج  رگم  دنناوت  هکروش  رد  زا  دندش  تسدمه  يزور  ناک  رحب و 
لیلق هک  الا  دبن  شریثک  دندناوخ  هچنآفک  وچ  داشگب  یشخب  رز  یشاپ و  ردب  وا 

لیبقت رب  شدتفوا  كاخ  هب  ياج  دص  خرچلابقا  وس  ره  هب  درک  وا  تیار  هچهم 
لیلکا دنراپس  هوشررب  وت  شیپ  هم  رهمرهچ و  يزورفب  وچ  گنر  وا  رب  هک  يریما  يا 
لیدع هدرورپن  چیه  ار  وت  تاذ  رهوگنونک  هب  ات  دوخ  تردق  فدص  رد  قح  تسد 

لیکو تسار  هش  هنهپ  هکلف  کلم  وت  يارنیما  تسار  کلم  يا  دیوس  ّرس  وت  لد 
لیق هن  تسا  لاق  هن  ریدقت  بناج  زا  رگیداشگ  هدقع  دوش  هک  اجنآ  وت  ریبدت  تسد 

لیبس دس  ار  هثداح  وت  نقتم  ترکفانب  لیس  ار  هبیان  وت  خّرف  تلود 
لیمکت دریذپ  مالسا  رجح  مالتسازار  کسان  جح  هگرد  یمه  لاسره  هب  ات 

لیوط لابقا  شیازفا  وت ز  بابحا  رمعریصق  رابدا  شهاک  زا  وت  هاوخدب  رود 

نابرق دیع  تینهت  رد 
262 *** 

ینابرق دیع  نارازه  شک  یلیلخ  دشاب  ارمینادزی  رما  زا  دیعب  ینابرق  درک  را  لیلخ 
ینابرد هبعک  دیامن  شک  یلیلخ  دشاب  ارمرس  يدوس  قوش  زا  یمه  ردرب  ار  هبعک  را  لیلخ 

یناطیش نیئآ  هتسارآ  فلز  هب  نم  لیلخناشفا  گنس  تشگ  احطب  هب  ناطیش  بناج  را  لیلخ 
ینامحر شرع  فاطم  نم  لیلخ  يوک  دوبهَّللا  لیلخ  يوک  یتشابنا  لیبسلا  نبا  زا  زگ 

ینام هشقن  نوچ  تبز  نم  لیلخ  يور  دوبمه  زا  تسکش  تب  را  لیلخ  مدرگ  دزن  تب  زا  لیلخ 
ینار سگم  نم  لیلخ  ناوخ  رب  دورمن  دنکيدورمن  لابقا  دوبن  هَّللا  لیلخ  يوس  رگ 
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یناتسلگ رذآ  يرذآ  ناتسلگ  دزاس  یمهنوونیم  رهچ  ردنا  تک  نم  لیلخ  خّرف  الا 
یناملظ نادنز  افص  تسمارحلا و  تیب  مرحتیوک  رس  زج  ار  ام  تشگ و  یحضا  دیع  نویامه 

یناونع فصو  يو  رد  تسه و  یتاذ  فصو  رد و  هکيوأم  ار  وت  نوچ  دشاب  هک  اجنآ  تسا  هَّللا  تیب  ارم 
ینابنج هقلح  رد  درخ  کسان  لد  هقلح  وسیگ  ودمزمز  نقذ  هاچ  افص  تراسخر  هبعک  تیارس 
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ینازرا دهاز  رب  ار  هبعک  یقلخ  دنراد  ات  هکرذگب  مرح  يوس  یکی  رواب  تدیان  رگ  نم  ز 
ینامسج یناحور و  دننیب  ود  جاح  ار  مرحخر  يزورف  رب  رگ  افص  نیا  اب  ینم  يوک  رد  وت 

یناتسب ورس  زا  لادتعا  نالیغم  راخ  دربیبوط  دقز  رگ  يزارف  یبوخ  نیدب  احطب  رد  وت 
یناشخدب لعل  تریغ  نابایب  گیر  دوشبل  هدنخ  هب  رگ  یئاشگ  برشم  نیدب  رعشم  رد  وت 
یناملسم زا  دندرگب  نایوگ  منص  نایوج  دمصنابات  ضراع  یئامن  نادزی  هناخرد  رگ  وت 

ینامهم شیع  رب  نک  دیع  نیز  ارم  اسآ  لیلخهر  رذآ  هب  دز  ترهچ  هک  هم  تنیط  دورمن  الا 
ینادزی زار  دجنگن  یناسفن  لیوست  اب  هکناج  لیئربج  يارب  نت  نیمس  لجع  شکب 

)؟(  یناریو رارسا  هن ز  درب  یهاوخ  هبعک  زا  رهب  هنهب  ناج  شیاسآ  زا  هک  ات  نت  شیاسآ  ارت 
یناملس داتسا  ات  تسا  رایسب  قرف  ناملس  زنامثع  نوزف  ام  زا  دناوخ  هک  نآرق  ندناوخ  نید  نادم 

ینامیلس تشگنا  رد  زج  ین  رثا  ار  متاخ  هکوش  ناسنا  سفن  ور  هنم  لد  ناسنا  شقن  رب  یلب 
یناسنا حور  درادن  نوچ  دوبن  جاح  زا  یلوجح  دراذگ  یلاس  رهب  رد  كدنا  رمع  اب  رتش 
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ینارون رهم  غورف  زا  دباینیم  رگ  نوربمغ  رای  دزاز  ای  مقس  زا  دشاب  درس  ات  نورد 
یناراب تسا  راب  ندب  رب  دشاب  درس  رگ  لد  هکنارین  زا  نت  دهرب  ات  هک  نامیاز  نک  مرگ  ناج  ورب 

یناد یصاق و  الاب  تسپ و  ینیب  هچ  ره  ایشا  ردایوگ  نم  رکذ  رب  زج  چیه  ییاین  دزیا  تفگن 
ینارصن دزن  نآرق  مالسا و  رد  لیجنا  يربنیکزک  لثم  دراد  نآ  رب  نیا  نآ و  قیرفت  ارت 

یناعنص خیش  نآ  ای  تسناعنک  خوش  نیاک  وگمابید  زا  هچو  راخ  زا  هچ  ابیز  همه  نیب  ار  ناهج 
ینابر قیفوت  زن  هاگآ و  تبقاعزن  سک  هکناویح  زا  باترب  خر  هن  ناسنا  رد  دنبرب  لد  هن 

ینارین دیدرگ  ینارون و  دبن  معلب  رگمنیّیلعب  نیّجس  زا  دیئارگن  ریمطق  رگم 

ینافزا دیوج  یقاب  هن  یقابزا  دهاوخ  یناف  هنترثک  زا  دنیب  تدحو  هک  ترطف  وک  ریم  ناسب 
یناکرا یمارجا و  هر ز  دص  يدرخب  زا  تسر  هکهپسا  کلم  گنخ و  کلف  هَّللا  لیلخ  میهارب 

یناث هولج  نازورف  لوا  رداص  زا  تسه  هکلمجا  خرب  رتخا  تفه  لمکا ز  رواد  هناگی 
یناکرز زا  کسمم  وچ  يدنسرخ  هب  يو  زا  ناهجيدنوادخ  شقافآ  رد  يدنمرنه  زک  يریما 
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یناسآ هب  ار  لکاشم  لح  دیامن  شفاص  لدلتخم  وا  يأر  اب  ملظ  لمهم  وا  لدع  اب  نتف 
یناولع كاّحض  نایواک  شفرد  ردنا  دید  هکدنیب  نآ  شلالجا  تیار  ّولع  رد  ثداوح 

ینافوط تسایرد  رگا  ار  لحاس  لها  اورپ  هچنوخ  درابب  نودرگ  زارگ  ار  ششیج  لاطبا  كاب  هچ 
یناماس لیعمسا  گنهآ  ار  ثیل  رمع و  هکناماسورس  مک  دیامن  ناسنآ  وا  بعر  نمشدب 

یناهاپس لحک  وربآ  زیربت  كاخ  زا  دربتلابقا  نمی  زک  ناجیابرذآ  مشچ  يا  الا 
یناپوچ هلگ  یبیعش  رب  یسوم  تشاد  لوا  زکرپسم  مغ  داد  تلایا  رواد  را  تلیخ  يدزیب 

ینادیم گنت  زا  سوک  كالفا  رب  كاخ  زا  دننزتیاسرف  شیط  شخب  شیع  شیج  هک  یتقو  دسر 
ینادرگ هساک  تیوک  هب  هدندرگ  نودرگ  دنکهدنیاپ  تخب  زا  ات  هک  هدنخرف  زوریف و  نامب 

یناکما تارذ  وت  رما  بوجو  دبای  ات  هکهبرف  یتلود  رد  یمه  هّرف  يدزیا  اب  نامب 
ینادجو تسه  ینایب  ین  یناعم  كاردا  هکنوریب  ازفناج  تافص  نوگانوگ  ظافلا  ارت ز 
یناوید لاغشا  تفرگ  ورین  وت  نارود  زا  هکروشک  یتسارآ  لدعب  رهوگ  یکاپ  زا  نانچ 
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ینابایب لوغ  دوب  دیآ  کلف  زا  رگ  کلمیئارآ  مدقم  زک  ار  مزب  نآ  داژن  یبوّرک  وت 
یناطلس ّلظ  لاجر  رد  مجنا  رد  یهام  نوچ  هکنآ  اق  نایزیگنچ  رد  وچ  نارقا  زا  يدرف  اهنت  هن 

ینایعا ياهردارب  زا  هب  دوخ  رهب  تدید  هکناز  تدیزگ  رب  هردق  دیز  ناطلس  ّلظ  نایعا  ز 
ینابناهج ریبدتب  لد  کی  هشیپ و  کی  نتودلهاذ  وت  ریخ  رد  وا  هن  لهاک  وا  راک  رد  وت  هن 

یناّمع ياهرهوگ  تخیر  تحیدم  ردناک  رگننوزفا  طیحم  زا  شعبط  هک  نوحیج  تاهدنب  اریما 

یناملغ رادلد  ممه  نیئآ  تشهب  مزب  ممهتعلط  یتسارآ  ارم  تعلخ  یقربتسا  زا  سب 
ینار تینهت  رد  نیمز  مسوب  رگد  یحودممبهگرخ  نیا  ردنا  زج  نم  هک  هگنآ  نامسآ  دابم 

یناینب راوتس  زا  تیب  دنام  هبعک  ربارتهدنا  درب  خر  دیامن  هک  زا  دیع  حبص  ات  الا 

نابرق دیع  تینهت  رد 
306 *** 

یهلک چک  هنب  مارحا و  یپ  زا  زیخ  تساریهپس  خوش  تبعل  يا  دوب  نابرق  دیع 
یهیس يو  زا  يرب  ات  رجحب  اسورف  خریهس  ورس  نادب  زومآهلوره  افص  زو 

کحم هبيدیپس  لذب  دوش  هرقن  زک  وچمه 
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جره فیلکت و  میتسر ز  وت  يّالوتبجرف  حاتفم  وت  ربص  ام  فک  زا  درب  هکيا 
جح هب  لاسما  وت  دسانشن ز  کسانم  سکججح  وت  زا  تیب  ندیتسرپب  ار  نایجاح 

کلم جاوفا  همه  زا  دنوش  هبعک  مرحم 
ریمض حول  زا  هدش  کح  ندز  هقلح  رد  تسدریبکت  تریح  وت ز  ابام  هقلح  لمع 

ریسا تسیوم  هقلح  نآ  رد  وچ  یقلخ  قلحریصقت  اپارس  میئاپ و  رس و  یب  شو  هقلح 

کح هَّللا  تیب  هقلح  لدز  هتشگ  را  دزس 
نک هلئسم  ورب  خیش  زا  تبجاو  جح  تسیننک  هلوره  ایب  دومرف  هک  وت  اب  یلفط و 

نک هلفاق  نیرب  محر  جح  تفآ  یخر  زانک  هلحرم  نینچ  ّیط  وش و  رود  امز  ای 

کلهتسم دوش  دهز  یئوت  هک  اجنآ  ردناک 
یبجع تاکرح  نآ  ینم ز  لها  تفآکیبل  شون  يا  دقتعم  رگم  وت  بهذم  هچ  رب 

یبرع لتق  یپ  هدیشک  تسد  مجع  زایبنعلا  تنب  طب  زا  تافرع  ردنا  تسم 

کعم هَّللا  وت  نسح  دنک  هچ  ات  ابحرم 
دنکش روصت  هب  ار  ام  لد  تنسح  زاندنکش  رکذت  رازاب  وت  ياهبل  قشع 

دنکش رتشا  ندرگ  دتف  لاّمج  تسددنکش  رّوهت  يور  زا  تا  هزمغ  ار  هبوت 

كردم اهلدز  درب  یئوت  وچ  لمح  هک ز 
دنلزعتم میخب  ترجه  مغ  زا  هقوجدنلدجرد  مه  هبوت  لصو  رس  رب  هقرف 

دنلغتشم تخرد  ياشامت  هب  ناسنآ  یموقدنلمج  صقر  هب  رارحا  تلمحم  رب  رد 

کتک هب  قح  مرح  فاوط  دنزاسن  هک 
اجف زادنا  يدهاش  زا  لد  هب  ار  نادهازاجب  سیلدت  هقرخ  رسپ  كرت  ياهنب 

اجک راتسد  هحبس و  اجک  دهز  اجک  وتاجرب  صقرت  نک ز  لدب  قاّشع  فوخ 

كزک ماج  برط و  مزب و  یسوب و  روخ  رد 
زاورپ ردنا  رگا  دیآ  برط  زا  بجع  هنزان  هیام  يا  تجدوه  دوب  هک  یلمج  لمح 

زاجح نالیغم  راخ  زا  ینک  نوچ  هگهکت  )؟(  زاسب هشیدنا  یئم  زوسب و  هشیپ  نیا  یلو 
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دنمس دیع  ناهج  هب  هدناهج  هک  نونکا  هصاخدنمک  فلز  زا  ینکفا  شود  هب  هک  دبیز  وت  زا 
دنسپم فصآ  هگرد  زا  زج  هب  دوخ  هلبقدنجخ  ناکرت  جاب ز  ناتس  رهچ  زا  زیخ و 

کلف هام  دنک  رهم  زا  تیسوب  نیمز  ات 
تسب یکلملادعس  ردنا  کلم  ار  شرمکتسر  دوخ  زا  لد و  تسب  هشب  هک  يریزو  نآ 

تسد هب  دروآ  ملق  ترازو  تسد  رب  هک  اتتسشن  لدع  زا  يو  وچ  ناهیک  تساخرب ز  ملظ 

کلیب ماسح و  داورتن ز  مدرم  ياپ 
داد یفال  مک  ینادرپب و  روهمج  مظندوب  رفاک  ممه  زا  جاور  قافآ  راک 

داد یفاص  لد  هدنزاربز  قح  شّتزعداد  یفاش  سب  يرواد  ار  هیحان  ره  درد 

کمک هب  روز و  هب  هتفرگن  تزع  قح  سک ز 
كالول رحب  هجوم  زا  شک  هعرج  ترهوگكالفا  رب  ناور  ریدقت  وچ  وت  مکح  هک  يا 

كامس رتارف ز  وت  لالج  رصق  هفرشكاردتسا  مدق  تردق  هنهپ  رد  هجنر 

کمس رتورف ز  وت  هوکش  خاک  هیاپ 
حدق یحو  هدکمخ  زا  وت  لاوقا  هدزحصفا  تقاشر  دراگن ز  وت  کلک  هچره 

حرف وت  تاجرد  زا  دوب  هک  ار  ناتسودحلفا  دق  زا  رشبُم  تنمز  ردنا  یتیگ 

كردب دناوتن  ار  نآ  ندید  را  نمشد 
دوسآ معنت  هب  تیاطع  بلغا ز  هچ  رگدوسرف  ملأت  نوحیج ز  رطاخ  افصآ 

دوب شنوحیج  يدنوادخ  هکنآ  لوتب  زکدوبر  مصخ  ارم  ثوروم  تکلم  زا  مغ  هچ 

كدف بضغ  عمر  ریوزتو  هلیح  اب  درک 
مگ یتشگ  نم  مد  ریزب  قافآ  کنیامد  يدروآرب  ضرق  زا  رگ  هداز  یمدآ 

مدرم نیز  مدش  هتسر  يرب و  مدیسر  رگمخ  نوچ  روخ  نوخ  مشوماخ و  وت  مرش  زا  یلو 

کسخ وجه  زا  مهنیم  ناشرخ  مد  ریز 
دابوت نابرق  نم  ًاصوصخ  بابحا  ناجداب  وت  نارود  هرسکی  دنز  رود  کلف  ات 

داب وت  نابرق  نم  ًاصوصخ  بابحا  ناجداب  وت  ناگوچ  مخ  ردوگوچ  رهم  دمچ  ات 
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ياهشمق یهلا  يدهم 

ناـیاپ زا  دـعب  تفاـی . دـلوت  اضرهــش )  ) هـشمق رد  یهلا  هـب  صلختم  ياهـشمق  یهلا  يدـهم  ق ). 1393 ه . ق -. ه .  1319  ) ياهـشمق یهلا 
هماع روما  یلک و  ملع  رد  هلاسر  یباراف ، هلاسر  حرش  تخادرپ . سیردت  هب  یلاع  يارـسشناد  لوقنم و  لوقعم و  هدکـشناد  رد  تالیـصحت 

. دوب شراثآ  هلمج  زا  میرک  نآرق  همجرت  و  تیب ) رازهجنپ  دودح   ) شراعشا ناوید  ع )  ) یلع ترضح  هبطخ  حرش  قشع ، رد  هلاسر  هفسلف ،
483 *** 

ناقشاع جح  رفس 
اهنامرح هدوساو ز  نارجه  مغ  لفاغاهنابایب ز  هوک و  رد  ناناج  یپ  میتفر 
اهنالیغم راخ  رب  ارحص  رد و  هوک و  رداهنت  نابش  نازور و  یقاتشمز  میتفر 

اهنابایب هوک و  رد  نادرگرس  هراوآیئارحص و  یئوهآ  نوچ  میدوب  مرح  قوش  زا 

اهناج مغ  میب و  زا  رون  یب  لد  هدید و  دشروجهم  هر  هب  هرایس  رود  نابایب  ارحص و 
اهناحیر لگ و  ياج  اسرفناج  سخ  راخرایسب و  رطخ  دوب و  مک  اجنآ  بآ  يدابآ و 

اهنابیرگ كاچ  زو  ترسح  مغ و  درد و  زادایرف  يا  نشخ  دنت و  دوب  ناقیفر  دایرف 
اهنارود هب  تساخرب  لد  زا  هآ  نم و  زا  دادلزنم  بلط  رد  لد  لد  نینوخ  هتسخ و  نم 

اهناریح وچ  هدنامرد  شوهدم  رطخ  ربهرشوج ز  رپ  ناج  هتسخ و  نت  شوشغم  هر  هریت و  بش 
اهناج نت و  هدناماو  لکشم  رفس  رات و  بشلزنم  ربهار  مه  لفاغ  دب  هلفاق  مه 
اهنابایب هب  نالیو  هام  زا  مششو  جنپ  ردهاگآ  دوبن  لمر  زک  هار  لیلد  هتشگ  مگ 
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اهناج یب  هتسخ و  لمر  زا  یبجع  هیتگنن  لفاوق  رود و  هر  گنت  جح  لمع  تقو 
اهناسحا یئوجلد و  تشاد  یناهن  رای  نآاما  قیفر  رای و  یب  اهنت  نم  هلفاق  رد 

اهنالذخ هصغ و  زا  داشلد  ارم  درکیملاح  ره  رد  هک  تسود  نآ  راوخمغ  نم و  رای  ُدب 
اهنارجه بش  زا  داد  شوخ  مدیون  تسود  نآمزور  مغ  دوب ز  بش  شنارجه  دنچ ز  ره 

اهنامرد همه  زا  رود  نارای  لد  درد  رپربلد  خر  دای  هگ  لد  رد  نطو  دای  هگ 
اهناج دهرب  مغ  زک  امنب  يرظن  بر  ایام  ياذغ  بآ و  دوب  مشچ  کشا  لد و  نوخ 

اهنامرح هلعش  زا  دزوس  رگج  هک  مسرتلد  رب  دنزن  را  بآ  رای  نآ  قشع  مزمز  زا 
اهنامرد همه  درد  شرهم  هحتاف  زاتفایرد  لد و  نوخ  زا  تسش  یهلا  خر  درگ 

لزغ
485 *** 

ام هناشاک  هب  هلعش  نیا  دوش  ناحیر  لگقشع و  شتآ  زا  دور  نشلگ  هب  هک  ملیلخ  نوچ 
ام هناناج  لد  رب  دسر  هلان  نیا  دیاشرحس  ات  بشز  میلانب  هک  شوخ  ناقشاع 

قشع مارحا  لزغ 
734 *** 

میتسلایم زا  تسم  میشوخ و  رسمیتسرپیم  میدنر و  میقشاع و 
میتسکش تب  دوب و  تب  دوب  هچ  رهلد  هبعکب  يرای  قشع  ریغ 
میتسج دنمک  ره  زا  دزیارکشخریرپ  نآ  يوسیگ  دنمک  زج 

میتسب رای  ریغ  خر  زا  هدیدمیدیرب  قح  قشع  زج  هچ  رهز  لد 
میتسر همیرج  رهز  هدرک و  هبوتیهانگرهز  يزابقشع  ریغ 

میتسسگ دوخ  رای  زج  هب  همه  زاومیدیدن  افو  نایوکن  خر  رد 
میتسب قشع  مارحا  هبعک  يوسمیلصو  زاجح  هار  ناکلاس 

میتسه هچره  میئو  زا  میتسیچیهلا  دب  کین و  زا  دناد  هچ  سک 

تیاکح
905 *** 

يراظتنا رد  شبل  زا  یسوببيرای  قاتشم  یقشاع  مدینش 
دیوج زاب  شلاصو  ات  تلود  هندیوگ  زار  شرای  هب  ات  تأرج  هن 

یهآ کشا و  يدناشف  شراسخر  هبیهاگن  اب  یهاگ  رودارود  ز 
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شتآ بآ و  نایمرد  هتسشنشوهم  رای  قارف  زا  یعمش  هچ 
شرای دینشب  ات  دوب  ناشیرپشراودیما  لد  تلاح  نیدب 

گنرین دروآ  شیپ  قشع  هر  نآ  ردگنهآ  هدرک  يراب  هبعک  هار  هب 
تخاس رفس  داز  ار  لصو  دیونتخات  مرح  هار  رد  مزع  تیمک 

رهم یپ  زا  هام  نوچ  دیدرگ  ناوررهچوکن  رای  نینزان  قشع  ز 
تفگیم کیدعس  شبل  رب  تداعستفگیم  کیبل  ار  قشع  يادن 

راکفا لد  نآ  دیدیم  رای  فطل  زرازآ  شدوب  نالیغم  راخ  زارگ 
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تسد رد  دوب  لگ  نوچ  راخ  شیاپ  هبتسمرس  دوب  ناناج  قشع  رد  سب  ز 
تفای ار  هام  نآ  دش و  هبعک  رد  ات  هکتفاتشب  قشع  هار  هب  نازور  بش و 
هام کلف  رب  نوچ  مرح  فوط  یپهاگ  نآ  هدروآ  ياج  هب  ار  کسانم 

راسخر دنسوب  ار  گنس  نآ  جاح  هکرای  ار  گنس  دسوب  هک  دمآ  فوط  ز 
گنر هیس  گنس  نآ  يور  دسوب  هکگنس  نآ  رب  دمآ  دورفرس  نارازه 

دسوب گنرین  نید  هب  شیور  رگمدسوب  گنس  شرای  هک  ات  بقارم 
دیسوب رای  لعل  گنس  ياج  هبدیسوب  راسخر  نآ  قشاع  هصالخ 

دنسرخ دیدرگ  جح  لوبقم  شدشدنخ  رکش  لعل  بل  نآ  دیسوب  هچ 
درک نمچ  ار  ارحص  کشا  نوگلگ  زدرک  نطو  گنهآ  هسوب  دعب  ز 

ارادخ مکح  هناخ و  فاوطارافص  یعس و  فقوم و  هدرکن 
تسا نونج  نتفر  جح  هدروان  اج  هبتسا  نوچ  دنتفگ  ودب  ناناملسم 

تسا راگن  سوب  ارم  جح  لوبقتسا  رای  يور  هبعک  تفگ  خساپ  هب 
رای نآ  زا  میرآ  دای  هک  دوبن  نیا  زجراکوکن  درم  ياهبعک  زا  دارم 

یهار دننادیمن  شیوک  زج  هک  ( یهلا  ) ناقاتشم مارحا  اشوخ 

تایاور زا  ذوخام  ناقشاع  جح  رارسا  ای  ناقاتشم  جح  کسانم 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  داجس و  ماما  ترضح 

صلاخ تین 
954 *** 

يراد رادید  هبعک  زاجح و  دصقيراد  رای  راید  مزع  رگا  لد  يا 
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نادرگ كاپ  هَّللاوس  شقن  لد  لوايراد ز  رادلد  ترضح  دوهش  قوش 
یتفگ کیبل  افو  تاقیم  هب  لوایتفر  قشع  زاجحيارحص  يوس  نوچ 

ناتسب فرط  رد  یخرلگ  يور  قوش  زایتفگش  لگ  نوچو  يدرک  ناغفا  لبلب  نوچ 

یقیقح مارحا  رارسا 
یئآ ربلد  يوک  هب  تعاط  هماج  ابیئارب  نایصع  هماج  زا  تسخن  دیاب 

ناناج يوک  رد  ندز  یناوتب  ماگ  اتیئارس  اب  هر  نیا  رد  تیاپ  رگا  تسکشب 
؟ یتشذگ نامیا  هر  رد  نود  ییند  زو  ؟ یتشذگ ناج  زا  شهر  رد  یتسب  مارحا 

نامهم تسود  نسح  غاب  رد  يوش  اجناک  ؟ یتشذگ ناناج  خر  دای  زج  هچ  ره  زا 
يراز هآ و  تزع  هاگرد  نآ  رد  يدرکيرای  يوک  رد  يدمآ  نایوگ  کیبل 

ناتسلگ غاب و  دوش  لد  راز  راخ  اتيراهب  ربا  نوچ  قوش  کشا  یتشگ ز 
یئاود ار  یضیرم  یبآ  ار  هنشت  اییئاون  ار  یئاونیب  اجنآ  رد  يداد 

نابات رهم  نوچ  نابرهم  ناقلخ  هب  يدوبیئالبو  جنر  زا  یمولظم  اهر  يدرک 
؟ يدرک دابآ  رهم  زار  اهلد  هناریو  ؟ يدرک داد  ناطلس  وچمه  ناتسدریز  اب 
؟ ناسحا هب  ار  یمیتی  نوزحم  یتخاونب  ؟ يدرک داشان  هیاسمه  زا  یئوجلد 

؟ دمرس رای  نآ  توعد  یتفگ  کیبل  ؟ دزیا قشع  يوک  هب  یتسب  نوچ  مارحا 
؟ ناحبس رون  لد  هبعک  نورد  يدید  ؟ دح یب  نسح  نآ  هولج  وحم  وچ  یتشگ 

رت هدید  كاپ و  بلق  ددنسپ  ربلدربلد  يوک  رد  نوچ  دیتفر  نایجاح  يا 
ناسحا لدع و  يازج  شاداپ و  ماگنهرشحم  زور  لصو و  دهع  زا  دیروآ  دای 

شلالج يالجت  زا  دیدرگ  شوهدمشلامج  لاخ  نوچ  دیسوب  نایجاح  يا 
نارمع یسوم  نوچ  هناقاتشم  تسمرسشلاصو و  يوک  رد  دییآ  قشع  روط  زا 
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يریگ ماک  ناناج  رادید  هدعو  زکيریگ  مارحا  نت  هب  مرحم  دوش ، ناج  نوچ 
ناراگن لعل  بل  لاخ  رجح  یسوبيریگ  ماج  نادخنز  هاچ  مزمز  زو 

يرادن رب  هر  نیا  رد  شرهم  زجب  يدازراذگاو  دزیاب  ار  ناج  نت و  راک 
نامیشپ يراک  همهزا  شاب  شتعاط  زجيراب  تاذ  ياضر  رب  زج  نزم  یماگ 

ینامسآ ضیف  تسا  قشع  هر  جنریناهن  جنگ  رمش  دیآ  شیپ  هبرا  جنر 
ناسحا دوجو  اخس  ملح و  رب  يازفاینابرهمان  ینیب و  ناقیفر  زا  روج 
ارافص حلص و  هگرد  اشگب  قلخ  ربار  اونیب  یئاون  اشخب  ناوتیم  ات 

ناشنب لدع  تخرد  نکرب  افج  راخار  افج  راخ  شکب  یمولظم  ياپ  زا 

مارحلادجسم هب  دورو 
956 *** 

يدای تسود  ياقل  زور  زا  مه  يدرکيداهن  اپ  تزع  سدق  میرح  رد  نوچ 
ناصاخ مزب  رد  دهد  لزنم  تدزیا  اتيداز  تفای  نابوخ  رهم  زا  رفس  نیز  لد 

رطضم راز و  تزع  هاگرد  نآ  رد  یتفررواد  سدق  میرح  رد  یتشگ  وچ  مرحم 

ناطلس ماعناز  يدش  هگرد  نآ  لوبقمرت  هدید  کشا  نوگلگ ز  تنماد  دش 
يریگتسد ار  ياهداتفا  ياپ  يدرکيریقف ز  يدناوخ  دوخ  ناسحا  هرفس  رب 

نابوخ ناطلس  تدشخب  تزع  کلم و  اتيریسا  بلق  یتخاس  ناداش  دونشخ و 

مارحا لسغ 
957 *** 

یتسب مارحا  رای  يوک  رد  ناقشاع  ابیتسش  هبوت  بآ  هب  نت  يدرک  لسغ  نوچ 
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نامیپو دهع  نیز  يوش  ناکاپ  فص  رد  اتیتسکش  قح  دهع  ریغ  یتسب  دهع  ره 
تبحم بان  يدز  ناقاتشم  مزب  ردتبحم  بآ  زا  لد  مزمز  زا  نت  یتسش 

نامیا قشع و  رون  هب  یتشگ  ناور  نشورتبحم  باتهم  تفات  لد  نزور  زا 

تافرع هب  دورو 
957 *** 

زاوآ يدرک  لد  هدرپ  زو  اعد  يدناوخزار  لفحم  رعشم  تافرع و  يداو  رد 
ناغفا هآ و  اب  یلگ  يدیچ  نالبلب  نوچزاسمد  هلان  اب  لک  ناطلس  نادب  یتشگ 

رشحم ياغوغ  نایعارحص  نآ  رد  يدیدرعشم  فارعا و  نآ  رد  ار  تمایق  يدید 
نابایب تشد و  نآ  رد  نک  تمایق  زا  دایرب  رد  هدرک  اهنفک  ار  قیالخ  يدید 

مارحلارعشم
958 *** 

يدناوخ هلان  هآ و  کشا و  اب  اعد  رکذيدنام و  رادیب  یتفررعشم و  هب  نوچ  بش 
ناماد رای  ناز  اعد  تسد  زا  یتفرگبيدناشف  رهوگ  شهر  كاخ  رب  هدید  زا 

تاوامس يارآ  مجنا  يادخ  يدیدتاوامس  ياشامت  يدرک  رحس  ات  بش 
ناراد هدنز  بش  لد  هآ  يدش ز  هگآتاوامس  ياهرد  زاب  تیانع  زا  تشگ 

يدرک داش  ناسحا  هب  ار  يریقف  نیگمغيدرک  يدای  اجنآ  گرم  تخس  زور  زا 
ناوضر غاب  رد  دنک  ناداش  تدزیا  اتيدرک  دازآ  مغ  درد و  جنر و  یناج ز 

تلفغو صرح  درگ  هدید  بآز  دیتسشتمایق  يوهایه  زا  دیتشگ  هاگآ 
دزیا كاپ  نسح  تآرم  دوش  لداتتمادن  زا  دیدرک  سفن  ياوه  كرت 

ینم هب  دورو 
959 *** 

نک رد  هب  رس  زا  رورغ  ینعی  رس  شارتبنکرذح  ینیبدوخز  یتفر  ینم  رد  نوچ 

نابرق ماگنه  نک  حبذ  یمیهب  سفننک  رب  هب  يوقت  هماج  نکشب  مارحا 
دازآ تنحم  جنر و  ماد  زا  ياهدنامردداش  مغ  ار ز  يریقف  يدرک  ادخ  رهب 

نامحر فاطلا  زا  تناج  ددرگ  داش  اتداد  يدرک و  محرت  یمولظم  ناجرب 
یئاهر يداد  متس  روج و  زا  یمولظمیئاطع  اب  شزاون  يدرک  ار  هیاسمه 

نامهم دلخ  غاب  هب  دزیا  تدناوخ  اتیئاونیب  يریقف  ینامهم  هب  يدناوخ 
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فاوط زامن  فاوط و 
959 *** 

صاوغ دیحوت  مزلق  رد  وش  راذگبصالخاو و  زوسو  زاین  اب  يزامن  هگنآ 
نادزی مکح  طوش  تفه  فاوط  زا  دعبصاخ  لفحم  رد  يوش  هَّللا  لیلخ  نوچ  ات 

يدرک هناتسم  اعد  رکذ و  هلوره  ابيدرک  هناقاتشم  هورم  افص و  یعس 
نابوک ياپ  ملاع  هب  ناشفا  تسد  تسود  ابيدرک  هناخبحاص  يور  قوش  يدجو ز 

راجتسم نکر 
960 *** 

راز هلان  ناغف و  اب  اجنآ  یتفرگبرای  نماد  راجتسم و  نک  رب  یتفر 
ناحبس درف  يادخ  شرع  دوش  لد  اترابکی  هب  ار  ملاع  ود  يدرک  نورب  لد  زا 

يدومن ناحبس  هگتولخ  افو  زا  لديدومن  ناناج  هنیئآ  افص  زا  ناج 
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ناج هبعک  قح  هنیئآ  یتخاس  لديدومن  نامیا  هضرع  رفاک  سفن  رب 

هبعک هب  لوخد 
960 *** 

ارادخ قشع  تعاط و  ناج  زا  يدیزگبار  اوه  سفن و  تب  یتسکشب  هبعک  رد 
ناوضر غاب  رد  ار  وت  دزاونب  رای  اتار  اضر  میلست و  مزع  اجنآ  یتفرگب 

يدرک كاردا  ناقشاع  صاخ  صالخايدرک  كاپ  ناج  لد و  قح  ریغ  اجنآ ز 
نامرد قشع  بیبط  نآ  درک  ار  وت  درديدرک  كاخ  رد  ار  دیش  قافن و  كرش و 

یتفرگ لزنم  افص  زا  نامحر  شرع  ردیتفرگ  لد  يوک  هب  هر  نت  هبعک  زا 
نادنر هریت  نیز  يدش  ناوضر  نشلگ  ردیتفرگ  لفاغ  لد  نیا  زا  هانگ  گنز 

لزنم تسود  يوک  هب  يدرک  ناقشاع  نوچلد  هبعک  رد  يدمآ  مسج  هبعک  زا 

ناعنک هام  نوچ  لزا  نسح  تدزاس  اتلباقم  شیور  اب  تشگ  لد  هنیئآ 

فیخ دجسم 
961 *** 

يدید هناناج  تعلط  ناج  هدید  زويدید  هناخبحاص  هناخ  عادو  تقو 
ناناج يوم  نیکشم  هب  نکشم  رگد  شدهعيدید  هنادکی  رهوگ  نآ  قشع  رحب  رد 

مارحلاهَّللا تیب  عادو 
961 *** 

یتفر رابنوخ  هدید  اب  قح  فوخ  زایتفر  رای  لاصو  فیَخ  دجسم  رد 
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ناحبسرکذ اعد و  حیبست و  دمح و  ابیتفر  رادید  یپ  اجنآ  ناقشاع  نوچ 

هرمج یمر 
961 *** 

گنس نوسف  رپ  ریرش  سفن  رس  رب  مهگنس  نود  وید  رب  يدز  يدرک  هرمج  یمر 
نارود تافآ  زا  ددرگ  نمیا  تناج  اتگنس  نوبز  يایند  قرف  رب  یتخادنا 

تضایر گنهآ  تسود  هار  هب  يدرکتضایر  گنس  نادب  يدنار  ار  سیلبا 
نادزی فطل  اب  یهر  نمیرها  سفن  زکتضایر  گنچ  رد  سفن  مامز  يداد 

هناگی ناطلس  شرع  رب  نایسدق  نوچهناقشاع  فاوط  يدرک  مرح  درگ 
ناناج يوک  ناشن  گنس  نآ  يدیسوبهنایشآ  سودرف  هب  يدرک  قح  دای  اب 

يدرک صاخ  ماقم  رد  يزامن  رکذيدرک و  صالخا  مزمز  بآ  هب  یلسغ 
نامیا كاپ  قشع  هَّللا  لیلخ  نوچمهيدرک  صاخلا  صاخ  دیحوت  زا  لد  نشور 

هنیدم هبدورو 
962 *** 

هنیس تشگ  تقشع  يانیس  نآ  زا  رون  رپهنیدم  رد  یتفر  هبعک  عادو  زا  دعب 
ناملغ روح و  تسد  یشونیم ز  ماج  اتهنیک  دقح و  صرح و  هبوت  بآ  هب  یتسش 

قشع ربمغیپ (1) 26  رب  برثی  رد  وچ  یتفر 
قشع ربلد  اتکی  نسح  دوهش  يدرک 

نامحر شرع  هش  نآ  قارشا  زا  لد  يدرکقشع  رثوک  زا  روهط  بان  يدز  اجنآ 

هَّللا . بیبح  هب  بقلم  ربمغیپ  ینعی  - . 1
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نشلگ تشگ  ناج  یبتجم  يور  نسح  زانشور  دیدرگ  تلد  ارهز  هرهز  زا 
ناطیش سفن و  بیرف  زا  یئآ  نمیا  اتنشوج  زرح و  رکذ و  داجس  زا  یتفرگب 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا 
963 *** 

ار ناج  سنا و  رخف  داجس  دیس  ناوار  ناج  ناطلس  یبتجم  ماما  يدید 
نادیهش هاش (1) 27  یفطصم  مع  هزمح  ناوار  ناتسار  ماما  قداص  رقاب و  ناو 

دحا يادهش 
963 *** 

يدرک دایرف  هلان و  نابوخ  رجه  زايدرک  دای  ار  دحا  نادیهش  اجنآ 
ناجریاط دناشفرپ  ناکرا  ماد  زکيدرک  دازآ  لگ  بآ و  دیقز  ار  ناج 

یتفگ زان  لفط  ود  نآ  اب  یلد  زاریتفگ  زارربمیپ  دنبلد  ود  نآ  اب 
ناشیرپ لاح  تما و  راگزور  زایتفگ  زاب  مساق  میهاربا و  هب  ینعی 

یتشگ زارمه  یفطصم  ود (2) 28  نآ  اب 
یتشگ زان  ورس  ود  نآ  ورذت  نالان 

یتشگ زاسمد  ادخ  ریش  ردام (3) 29  اب 
ناکما يوناب  نآ  هب  ار  لد  مغ  یتفگ 

رادهگن لد  يافص  قدص و  دوخ و  دهعرای  ترضح  میرح  زا  نوچ  يدمآ  زاب 
ناریح هنیئآ  نآ  رد  ددرگ  کلم  مشچراسخر  هام  نآ  هنیئآ  دوش  لد  ات 

شیور دای  لد  هَّللا  تیب  رد  دیشابشیوک  هگره ز  نایجاح  يا  يدمآ  زاب 

دوب . ءادهشلادیس  هب  بقلم  هزمح  - . 1
مساق  میهاربا و  - . 2

دسا . تنب  همطاف  - . 3

ياهشمق یهلا  www.Ghaemiyeh.comيدهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


257 ص :

نایاپ هب  دیآ  رای  رجه  رات  ماش  اتشیوکن  يور  هنیئآ  لد  دیزاس 

نطو هب  عوجر 
964 *** 

رای خر  نک  لد  هدید  شقن  هتسویپرایشوه  ناج  يا  يدمآ  زاب  نطو  رد  نوچ 
ناطیش رما  زا  ار  تسود  دهع  وت  نکشمرادهگن  مدآ  ینب  يا  ار  ادخ  دهع 

ینادواج کلم  هب  ندرک  رفس  یهاوخیناف  يایند  هناخ  رفاسم  زا  نوچ 
نامیا ملع و  لاب  هب  یتوهال  غرم  يایناشفرپ  تنج  يابوط  هخاش  رب 

داش ناگ  هدیدمغ  لد  یناوتب  هچنآ  زاسدازآ  مغ  زا  ملاع  ود  ره  رد  يوش  یهاوخ 
نادنز هریت  نیز  دهر  تناج  فسوی  اتدای  رفس  نیا  ناگتفر  زا  نک  رایسب 

یئوجزاب ملاع  ود  رد  وکین  شاداپیئوکن  يدرک  ادخ  قلخ  اب  هکنادنچ 
نامارخ یئآ  دلخ  غاب  رد  کلم  نوچ  اتیئوخ  هتشرفا  ناهج  ناکاپ  وچ  نیزگب 

زاب دهد  تنابایب  رد  دزیا  كاپ  اتزادنا  هلجد  رد  نک و  یکین  ور  دنتفگ 
ناشخدب لعل  زا  رتهب  نامیکح  دنپزار  رهوگ  نیا  تفرعم  لها  زا  زومآ 

تمالم زور  خزرب و  راد  ریگ و  زوتمایق  زا  دای  نالفاغ  يا  دینک  میاد 
نایصع قاروا  ناگدید  بآ  دیئوشتمادن ز  کشا  اطخ  طخ  رب  دیزیر 

ناقاتشم جح 
965 *** 

تسا نیمه  ناناج  هبعک  ماکحا  بادآتسا و  نیمه  ناقاتشم  جح  هتوک  راتفگ 
ناینب شرع  عرش  تفگ و  کسانم  نیا  قشعتسا  نیمه  ناج  يا  ثیدح  ار  قداص  داجس و 
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تسا یهاوگ  يو  رب  دبا  یحو  لزا  ّرستسا  یهلا )  ) مظن ناقشاع  جح  رارسا 
نامیپ قشع  متاخ  هب  ات  مدآ  هتفرگبتسا ز  یهام  هب  ات  هم  زا  هناخ  نیز  فرش  تیص 

ادخ اب  تاجانم 
966 *** 

تلامج قارشا  هب  نادرگ  ملدنشورتلاثم  یب  تاذ  رسلا  رسب  برای 

نامرد زاس  مقارف  درد  رظن  کی  ابتلاصو  يانمت  دراد  لد  تسا  يرمع 
رای لزنم  هار  هناقاتشم  هدرک  یطرای  لفحم  ات  مدمآ  نایوگ  کیبل 

نالیغم راخ  زا  دش  نوخ  رپ  ملد  ياپرای  لگون  هدیچن  برای  ناج  تسد  اب 
یئاشگرب خر  زا  هدرپ  دیاش  هک  میرگیئادج  درد  زا  یلاح  تیوک  هب  ملان 
ناج هدید  اب  لک  نسح  نآ  مرگنب  نمیئابرلد  هاگن  نم  رب  ینکفا  وت 

میرادن يراّید  هب  تجاح  تترضح  ابمیرادن  يرای  روای و  برای  وت  زج  ام 
ناطلس هاگرد  ناگ  هراچیب  رب  تسا  زابمیرادن  يراکو  رس  سک  اب  تتمحر  زج 

یتسلا بانیم  تدای  اب  میشونیتسه  ناطلس  يا  وت  هاگرد  میئام و 
ناناج يور  نسح  هگآ ز  مینک  ملاعیتسم  قشع و  ياون  زا  نابیلدنع  نوچ 
تیور هب  نک  نشور  زور  مهایس  ماشتیوک  هب  هد  یماقم  ار  یهلا )  ) برای

ناریح زاس  تلامج  رب  مناور  مشچتیوزرآ  رد  ناج  ناج  يا  مهدیم  ناج 

یماصتعا نیورپ 

تـسایر اهلاس  هک  دوب  کـلملا - ماـصتعا  یمامـصتعا - فسوی  رتخد  یماـصتعا  نیورپ  ش ). 1320 ه . ش -. ه .  1285  ) یماـصتعا نیورپ 
تفرگ و رارق  دوخ  ردپ  یتسرپرـس  تحت  دوب ، دـنمقالع  يرعاش  رعـش و  هب  یکدوک  زا  نیورپ  تشاد . هدـهع  هب  ار  اروش  سلجم  هناخباتک 

. تخومآ ار  یسیلگنا  یبرع و  یسراف و  نابز  هاتوک  یتدم  رد 
راعشا تسا . هدوب  ورسخ  رـصان  يدعـس و  راعـشا  ریثأت  تحت  رتشیب  هدورـس و  رعـش  یقارع  کبـس  هب  مه  یناسارخ و  کبـس  هب  مه  نیورپ 
نیورپ ترهـش  يرعاـش  نز  چـیه  یـسراپ  بدا  رد  تفگ  ناوـتیم  قارغا  یب  هناـمیکح و  ياهزردـنا  زغن و  تـالیثمت  زا  تـسا  رپ  نـیورپ 

. تسا هتفاین  ار  یماصتعا 
. تسا هدوب  یگلاس  نس 35  رد  ش . لاس 1320 ه . رد  شتافو  و  ش . لاس 1285 ه . رد  شدلوت 
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لد هبعک 

200 *** 
ناسنیز هبعک ، دوخ  اب  تفگیم  نخسنابرق  دیع  زور  مارحا ، هگ 

ملاصو مزب  هدرپ  سورعملالجلاوذ  رون  تآرم  نم ، هگ 
تشاد رومان  زیزع و  مدنوادختشارفارب  هَّللا  لیلخ  تسد  ارم 

كاپ هدنخرف و  نم ، وچمه  یناکمكاخ  هّطخ  ردنا  چیه  دشابن 
تسین ینمیا  يارس  نم ، کلم  وچتسین  ینشور  طاسب  نم ، مزب  وچ 

میراد صاخ  ناینابرق  یسبمیراد  صالخا  هتشگرس  یسب 
تسام زا  داینب  ار ، قوش  ياِنبتسام  زا  داشرا ، روشک  ساسا 
میئام هناخ ، ار  ناهج  دنوادخمیئام  هناورپ ، همه  نیا  غارچ 

تساجنیا رتفد ، باتک و  ار  تقیقحتساجنیا  رتخا ، هام و  هاگشتسرپ 

دنداهن رس  نازارف ، ندرگ  یسبدنداهن  رسفا  ناهش  سب  اجنیا ، رد 
مدنتخیر اپ  رد  هنیجنگ ، یسبمدنتخیوآ  مابز  رهوگ ، یسب 

میناگداتفا یماح  ینعم ، هبمیناگدازآ  هلبق  تروص ، هب 
تسین قح  مان  زج  ياهتکن  مه ، نآ  ردتسین  قرو  کی  زج  ار ، قشع  باتک 

تخادرپ راک  نیاک  یتین ، كرابمتخاس  هگراب  نیاک  یتمه ، سدقم 
هاگیب هاگ و  درآ ، هدجس  ار  ادخهاک  لگ و  گنسره و  هاگرد ، نیرد 

مارجا ماسجا و  دننکیم ، شیاتسماب  رد و  اجنیا ، دننزیم  ّقحلاانا » »
دننابز یب  ینعم ، نایوگ  نخسدنناوخ  حیبست  نایشرع  اجنیا ، رد 
تسام هر  شرف  نیمالاحور ، َرپتسام  هگرد  زا  لامک  ار ، يدنلب 

تسین نتخات  سک  رب  تسد  ار  یسکتسین  نتخآ  غیت  تصخر  اجنیا ، رد 
دازآ رئاط  تسا و  هدوسآ  راکشدایص  هن  بناج ، نیردنا  تسا  ماد  هن 

تخیر وکن  حرط  نیا  رامعم ، نآ  شوختخیمآ  لِگ  بآ و  نیاک  داتسا ، نآ  شوخ 
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تخورفب هلُح  نیاک  ناگرازاب ، نآ  شوختخود  ماهماج  نیّرز  هک  يزرد ، نآ  شوخ 
تساهیرترب مدنلب ، نودرگ  هبتساهیروآ  مان  سب  لاح ، نیز  ارم ،

تسوکین هن  ندیدنسپ  دوخ  ناکینزتسود ، ياک  هتسهآ  لد  دیدنخ  ودب 
لد هبعک  زا  یغراف  یئوگ  هکلِگ  هدوت  نیز  نخس ، ینار  نانچ 

تسین لد  دننام  ياهبعک  كرابمتسین  لگ  بآ و  زا  نورب  يزیچ  ار  وت 
رواد یح  تسد  تشارفب  ارمرذآ  میهاربا  تخاس  رگ  ار  وت 

تسا گنر  بآ و  ناج ، وترپ  زا  ارمتسا  گنس  بآ و  زا  گنر  بآ و  رگ  ار  وت 
دنداد هنیس  زا  هاگمارآ  ارمدنداد  هنیجنگ  رهوگ و  رگ  ار  وت 

هاگیب هاگ و  ره  رد ، تسزاب  ارمهاگرد  دنسوب  اهدیع  رد  ار  وت 
دابآدرک یتسه  رامعم  ارمداینب  داهنب  ياهدنب  رگ  ار  وت 

دنرآ رتفد  ره  زا  يریسفت  ارمدنرآ  رمشک  نیچز و  را  جات  ار  وت 
تسیرابیوج نوخ  زا  گر ، ره  رد  ارمتسیراگن  شقن و  ار  وت  رگ  ابیدز ،

میکاپ ناج  زا  ام  یکاخ و  زا  وتمیکانباتام  ياهریت ، مسج  وت 
یئار يریبدت و  تسه  مه  ارمیئافص  تسه و  ياهورم  رگ  ار  وت 

تسوا هرهچ  ساکعنا  تسه ، رگوتسود  خر  زج  یعمش  تسین  اجنیرد 
هآ ترسح و  قشع و  دنرای  ارمهام  رتخا و  دنرادتسود  رگ  ار  وت 
دندرک هیاسمه  ناج ، لقع و  اب  ارمدندرک  هیاریپ  رد  قرغ  رگ  ار  وت 

تساهادخان یتشک ، هتشگمگ  نیردتساهانشآ  قوش ، هگتلزُع  نیرد 
میئادخ صاخ  هناخ  ینعم ، هبمیئاشداپ  ار  نت  کلم  رهاظ ، هب 

تسا زاجم  یشقن  ره  شقن ، کی  نیا  زجتسا  يزاب  قشع  زمر  زمر ، اجنیرد 
ارام تساهناکیپ  هدولآ ، نوخ  هبار  ام  تساهنابرق  بادرگ ، نیرد 

يدیدن لحاس  زج  هب  ایرد ، نیزايدیدن  لد  هاگتشک  نوخ  وت ،
دراد كاب  اهیگددولآ  اجکدراد ز  كاپ  لد  هبعک  واک  یسک 
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رتانشور ناج  زا  تسا  یلیدنق  هچرتافصاب  لد  زا  تسا  یبارحم  هچ 
درک نایشآ  خاش  نیزک  یغرم ، نآ  شوخدرک  ناج  يابید  زا  هماج  وک  نآ  شوخ 

يزامن لد ، هاگ  هدجس  رد  دنکيزاین  قدص و  رس  زک  سک ، نآ  شوخ 
تشاد یُهت  شیالاز  هبعک ، نوچ  لد  هکتشاد  یهم  نیورپ ، نارتهم ، رب  یسک 

( هّرس هَّللا  سَّدَق   ) ینیمخ ماما 

هام زونه 5  دنتشاذگ ، دوجو  هصرع  هب  اپ  یناحور  هداوناخ  کی  رد  نیمخرهش  رد  ینیمخلا ، يوسوملا  هَّللا  حور  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترضح 
زا مه  ار  ناشردام  یگلاس  نس 15  رد  ماما  دیسر . تداهـش  هب  رارـشا  زا  ياهدع  تسد  هب  ناشراوگرزب  ردپ  هک  دوب  هتـشذگن  ناشدلوت  زا 

دندناسر مامتا  هب  نیمخ  رد  ار  یتامدقم  تالیصحت  هک  دندوب  هلاس  هدجه  دنتخادرپ  لیصحت  هب  ناشردارب  یتسرپرس  تحت  دنداد و  تسد 
رد مان  بحاص  يدهتجم  ردقنارگ و  يداتـسا  ناونع  هب  ماما  مان  يرئاح ، هَّللا  تیآ  موحرم  توف  زا  دعب  دـندش . كارا  هیملع  هزوح  هناور  و 

تفلاخم ماما  هاش ، هناگشش  حیاول  حرط  یتیالو و  یتلایا و  ياهنمجنا  لیکشت  اب  ش . لاس 1340 ه . رد  تفرگ . ندیشخرد  مق  هیملع  هزوح 
، دندومن داریا  هاش  هیلع  هک  ياهدـنبوک  قطن  لابند  هب  ماما  دادرخ ، نینوخ 15  هعقاو  ندـمآ  شیپ  اب  دـندرک . زاغآ  میژر  هیلع  ار  دوخ  عطاق 

ینارنخـس نویـسالوتیپاک »  » اب تفلاخم  رد  ًاددـجم  يدازآ ، زا  سپ  لاس  کـی  دـندش . لـقتنم  نارهت  داـبآ  ترـشع  ناـگداپ  هب  ریگتـسد و 
لقتنم قارع  هب  هیکرت  زا  ماما  دعب ، یتدـم  دـش . هیکرت  هب  ش . لاس 1342 ه . نابآ  رد 13  ناشیا  دـیعبت  هب  رجنم  هک  دـندرک  داریا  يروشرپ 

. دندرب رس  هب  فرشا  فجن  رد  دیعبت  تلاح  هب  لاس  بیرق 15  هدش و 
ش. نمهب 1357 ه . رد 12  هاش ، رارف  زا  سپ  میژر و  لماوع  تسد  هب  ینیمخ - یفطصم  دیس  هَّللاۀیآ  ناشرـسپ - تداهـش  زا  سپ  ماجنارس 

. دندروآ ناغمرا  هب  ناریا  مدرم  يارب  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  همتاخ و  یهاشنهاش  نارود  هب  نهیم  كاخ  هب  ناشدورو  اب 
: تسا هلمج  نآ  زا  هدنام و  ياج  رب  راوگرزب  نآ  زا  يددعتم  تافیلأت  راثآ و 

1279 ه. ق -. لاس 1320 ه . رد  ینیمخ  ماما  تسا . هدنام  ياج  رب  زین  ینافرع  بان  لزغ  نیدنچ  ماما  ترـضح  زا  نینچمه  ةولـصلاّرس و ... 
. تسویپ یلعا  توکلم  هب  ش . لاس 1368 ه . دادرخ  رد 14  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ش ).

39 *** 
امن هلبق  دوب  هک  سلجم  برطم  نآ  مزانتسود  هب  هار  دوبن  ار  نانج  غاب  لبلب 

افص يوس  يور  هک  برطم ، ریگیم و ز  ماجدنداتفا  رود  هیداب  نیازا  فراع  یفوص و 

لامج يایرد 
43 *** 

انف يوس  دشک  هقرخ  دوش ، وحم  ناهج  اتاشگراسخر  نز و  يرانک  هب  تفلز  رس 
« انم  » ّيداو یهار  موشن  زگره  هنروتسین  یهار  لد ! هلبق  يا  وت  يوک  رسب 

« افص  » هب ور  دنکن  میرح و  لد ز  دنکربدروخرب  سکنآره  وت  يور  لگ  يافص  زا 
؟ اجک بارحم  دهاز و  اجک ؟ وت  اجک و  نمتسا  نم  ناج  لد و  بارحم  وت  يوربا  قاط 
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امرفنامرف وت  دنتسه و  وت  رما  رد  همهتسم  یتابارخ و  شیورد و  فراع و  دحلم و 
امن هلبق  همه  هلمج  نیا  وت و  یهاگ  هلبقداهج  ریشمش  ویم  ماج  یفوص و  هقرخ 

! اور تسین  ینم ، ناج  رد  هک  وت  يور  رجه  ؟ ینم ناج  رد  هک  وت  لاصو  هب  ایآ  مسر 

؟؟ ایرد دشابن  هکنآ  بجع  تسایرد ، خومتسود  يا  یلامج ، يایرد  وت  جوم و  همه  ام 

45 *** 
ام لطاب  سوه  نیا  لدز  زاس  نورب  ایارم  گنت  سفق  نیز  ناهرب  ای  شکبای 

؟ ام لِگ  یتشرسب  تبحم  سپ ز  ور  هچ  زارگا  میدوبن  وت  میرح  فوط  قیال 

49 *** 
!؟ تسا ام  نم و  ياوهب  یک  ناهج  ود  ره  زا  لفاغدیزخ  وت  يوکب  هکنآ  تسنم  ام و  زا  غراف 
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تسامن هلبق  نآ  هک  يآ  دورف  قشع  رد  هب  ! نکشب تب  نیا  هدولآ و  هقرخ  نیا  نکرب 

57 *** 
تسا نم  بات  بت و  زار  دوخ  وت  يوسیگ  باتتسا  نم  بارحم  هلبق  تجک  يوربا  مخ 

تسا نم  بادآ  وت  يوم  خر و  رادید  دایتسه  یبادآ  رگا  شیاین  هب  ار  لد  لها 

60 *** 
تسا نیمز  يور  زا  هراوآ  هگراب  نیا  ینابدنقیرط  نایاور  نامرف  مرح  ناراد  هدرپ 

تسا نیا  نآ و  يانث  زا  رود  هدکیم  نیا  مداختسنآ  نیا و  حدم  هتسراو ز  هبعک  نیا  فکاع 

71 *** 
تسین هناگیب  یفوص  تسدب  دیوج  ناج  هچنآتسین  هناختب  هبعک و  نورد  دهاوخ ، لد  هکنآ 

تسین هنازرف  ربلد  لامج  فصو  روخ  ردخیش  شیورد و  یفوصو و  فوسلیف  ياههتفگ 

80 *** 
درک دیاب  زامن  قشاع  هلبق  يوسبدرک  دیاب  زاب  هناخیم  رد  دش  راهب 

درک دیاب  زاین  یب  ناهج  ود  رهز  لد  هکدهد  هدژم  غاب  قاشعب  سدق  میسن 

108 *** 
دوبن نایع  وا  زا  ياهولج  زین  هبعک  رددوبن  ناشنو  مان  هدکتب  هب  مربلد  زا 

دوبن نآ  زا  یمالک  هسینک  رد  رید و  ردتسین  راذعگ  نآ  زا  يرکذ  هاقناخ  رد 

140 *** 
ماهدمآ ناور  هدیروش ، نت  اب  شرد  ربرای  هزمغ  زا  رگم  ددرگن  زاب  یهرگ 

ماهدمآ ناسچ  هبعک  يوس  هناختب  سپتساج ز  همه  مرای  هک  تسا  رای  هناخ  اج  همه 

اهوزرآ
145 *** 

مدشن اما  موش  ملاع  همه  زا  ربخ  یبمدشن  اما  موش  مدآ  هک  دوب  ملد  رد 
مدشن اما  موش  مرحم  هفیاط  نیاب  اتزاین  يور  مهن  تابارخ  ریپ  رد  رب 
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مدشن اما  موش  ملعم  ءامساب  اتمهد  بوبحمب  هناخ  منک  شیوخ  زا  ترجه 
مدشن اما  موش  مزمز  رثوک و  زا  هتسرقشع  هداب  بش  همه  مشونب  تسود  فک  زا 

مدشن اما  موش  مّسجم  حور  نانچمهبیبح  راسخر  هلاو  نتشیوخ و  زا  غراف 
مدشن اما  موش  مَهُلم  وت  مرگ  مد  زکموش  شوه  رسب  ياپ  موش  شوگ  اپ  رس و 

مدشن اما  موش  ملسم  رای  افو ، ردانف  راد  يوسب  مبایب  هار  افص  زا 
مدشن اما  موش  مّرکُم  تسود  رب  اتتسا  تب  هچ  ره  لد ، هبعک  زا  منک  رب  متساوخ 

؟؟ مدشن اما  موش  مدآ  هک  دوب  ملد  ردثیبخ  سفن  يا  دش  روگ  رد  همه  اهوزرآ 

147 *** 
مدیشچن ناشورخ  جوم  نیا  زا  هرطق  کینیکسم  نم  تایح و  يایرد  همه  ایند 

مدیسرن شدرگب  رون و  زا  یلمحم  ابدوصقم  هبعک  يوسب  نافیرح  دنتفر 

یناشیرپ حرش 
160 *** 

مهاوخیمن اون  مهاوخ  هصغمهاوخیمن  اود  مهاوخ  درد 
مهاوخیمن افش  نم  ضرم  نیزماوت  ضیرم  مقشاع  مقشاع 

مهاوخیمن افج  كرت  وت  زامرادیرخ  ناجب  تیافج  نم 
مهاوخیمن افو  نم  رگد  سپدشاب  افو  افج  اناج  وت  زا 

مهاوخیمن افص »  » اب ار  هورم » » نم هورم »  » ینم و ي  افص »  » وت
مهاوخیمن اعد  رکف و  رکذینم و  رکذ  وت  ینم ، ياعد  وت 

مهاوخیمن امن  هلبق  هلبقهلبق ، ییوت  منک  ور  فرط  ره 
مهاوخیمن ادف  میادف  نمتسا  وت  ییادف  يرگنب  ار  هک  ره 

؟؟ مهاوخیمن اپ  ياج  يرهاظتسوت  خر  زا  نشور  قافآ  همه 

لد هبعک 
164 *** 

میدیرب لد  ناج و  زا  ربلد ، ریغ  هچ  ره  زامیدیزخ  یتسین  رد  یتسه  راید  زا  ات 
میدید هناخ  نوریب  یتسم  هب  ار  رای  امدرگرب  هبعک  هار  زا  دییوگب  ناوراک  اب 

میدینشیم ماج  زا  تولخ ، هب  وا  کیّبللفاغ  ناورهر  يا  دییوگ  هچ  زا  کیّبل 
میدیرد یتسین  رد  ار  يدوخ  هدرپام  ! بوجحم نایفوص  يا  دیباجح ، رد  دنچ  ات 
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میدیشک ار  هدرپ  ام  لد ، هبعک  يور  زکشیپ  زا  هدرپ  رادرب  هبعکراد ! هدرپ  يا 
میدیشچ وا  تسد  زا  قشع  هداب  معط  امنافیرح  رغاس  رد  هداب  زیرب  یقاس !

166 *** 
میزاجح یهار  هن  هدرک  ور  هدکتب  يوس  هنتیوکب  تسا  یهانپ  هک  دیایب  هشیدنا  هب  رگ 

میزار مرحم  ام  هک  زیر  ام  رغاس  رد  هدابتسا  ناهن  هناگیب  هک ز  ناهنپ  مُخ  نا  زا  یقاس 

زاس هراچیم 
171 *** 

نک زاجح  کلم  هبعک و  ماهناگیبرای ز  فلزو  ابیز  خر  زا  باجح  نیچ  رب 
نک زاتکرت  تب  يوسب  افص  زا  لدنم  يوبس  یفاص  یم  نآ  زا  نک  زیربل 

176 *** 
ورب راذگب  هدرک و  یهت  كرش  هقرخشود  هب  هقرخ  فک ، هب  داب  يا  شنم  ردنلق  يا 

ورب راد  نیا  زا  یناطیش  مداخ  لغد ! يانآ  مداخ  يدش  وت  نونکا  هک  هبعک  هناخ 

! نم دایرف ز 
195 *** 

تسا سوه  مهانگ  دوس  دنکن  تعاطتسا  سوه  مهاقناخ  ياوه  ریپ  يا 
تسا سوه  مهاگهانگ  نمز ، دایرفلیحر  دندرک  هبعک  يوس  همه  نارای 

هلبق
207 *** 

دشاب مزار  ياشگ  هرگ  وت  دایدشاب  مزامن  هلبق  وت  يوربا 
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دشاب مزاین  هب  تمشچ  هشوگ  رگزاین  يور  منکفرب  ناهج  ود  ره  زا 

ههار یب 
212 *** 

دوزفن يزیچ  باجح  یگریت و  زجدوبن  ظافلا  حالطصا و  زج  هک  یملع 
دومنن قشاع  هبعک  يوسب  یهارشیناوخ  یهلا  تمکح  وت  دنچ  ره 

256 *** 
رفغِم ار  ایلوا  رس  ردنا  کی  نیوكرات  هدش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ 

« رعشم  » یتایربک کلم  رد  کی  نیو  « هبعک  » تلالج ملاع  رد  کی  نآ 

لد هبعک 
3 *** 

ام تسب  ياپ  يدشن  لزا  زک  شاک  ياام  تسه  ياج  دنک  هولج  هک  یتسین  نیا 
ام تسش  زان  یسب  تساور  ادخان  ربنارکیب  رحب  نیا  زا  لحاس  هب  دسر  ناج  رگ 

ام تسد  ار ز  نانع  تفرگ  اضق  مکحدوبن  يرس  دوخ  رس  يور  چیه  هب  ار  ام 
ام تسرپ  دجسم  دهاز  وچ  دش  هک  سکنآدربیمن  هر  لد  هبعک  يوس  هب  زگره 

ام تسم  كرت  رگا  يرایشوه  هب  دنیبدوریم  هناخیم  بناج  رید  اسرت ز 
( ام تسکش  تجاح  هچ  میاهتسکش  دوخ  ام  ) تسکش ام  بلق  وا  هزمغ  هاپس  مریگ 

ام تسپ  عبط  نیا  زا  يدنلب  بجع  دشابابرلد  راتفگ  تسین ز  تفگش  عناق 

ربکا جح 
12 *** 

تسارمجم وت  قشع  شتآ  رب  لد  هتسویپتسا  رمخم  تیاوه  بآ  هب  نم  كاخ  نوچ 
تسا روصم  ممشچ  هب  باجح  یب  وت  يورمتعیبط  باجح  تسا  لیاح  دنچ  ره 

تسا رغصا  جح  نیا  ربکا و  جح  تسه  ناکلگ  بآ و  ياج  لد  ترایز  نکب  اناج 
تسا رد  رب  هقلح  شخر  راظتنا  رد  ممشچرد  مدیآ ز  رگم  هکنآ  رهب  تسا  يرمع 

تسا رثوک  سودرف و  تنج و  هب  متجاح  یکدوش  وربور  ارم  رای  يور  هک  مدنآ 
تسا ربمیپ  لآ  نماد  كاپ  هب  متسدهانگ  هدولآ  دوب  مرس  ات  ياپ  رگ 

تسا رتسگ  هیاس  ارم  تسود  رهم  هک  مداشمغ  هچ  اعناق  دوب  رازه  را  کی  نمشد 
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20 *** 

تسادخ صاخ  هناخ  لد  هبعکتسادخدک  ملاع  ود  ره  رب  قح  هچ  رگ 

تسادخ هناخ  بناج  تیورد  تسديا  هناخ  ره  رد  وچ  يداهنب  ياپ 
تسار هچ  وسنآ  رب  وس و  نیا  لد  يورزاین و  رهب  يدش  نوچ  دجسم  هب  سپ 

تسار هلمج  ددرگ  ون  زا  اهیجک  اتوا  يوسور  اپ  هب  ات  رس  تدیاب 
تسادخدک شناج  هک  سک  نآ  اشوخ  يامینت  سفن و  هدنب  ام  اعناق 

یجان یجاح و 
69 *** 

دشاب یجان  هتفر  حون  یتشک  رددشاب  یجاح  تفاتش  جح  هب  هک  ره  هن 
دشاب یجار  هنوگچ  قح  تمحر  ربدنکن  تمحر  تولخ  لاح  هب  چیه  نوچ 

یجان یجاح 
83 *** 

زایا میدنام  ام  دومحم و  يدش  وتزاب  هتشگرب  هتفر و  هکم  هب  يا 
زان ربک و  زا  يدش  مه  یجان  هک  وگيدمآ  یجاح  هتفر و  یجار  هک  يا 

زارف اپ  لگ  هبعک  رب  تدش  سپياهدروآ  تسد  هب  اهلد  هبعک 
زاین یب  يا  جح  نید  يادا  زجدوبن  یضرف  ارت  نید  عورف  زا 

زاس گرب و  تدوب  هتفس  دوس و  ایلالح ز  هار  زا  لام  يدرک  فرص 
زاین تماحرا  ماتیا و  زا  ياهدرکمامت  دوخ  تاکز  سمخ و  ياهداد 

( هّرس هَّللا  سَّدَق   ) ینیمخ www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


270 ص :

( هّرس هَّللا  سَّدَق   ) ینیمخ www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


271 ص :

( هّرس هَّللا  سَّدَق   ) ینیمخ www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


272 ص :

زاجح رد  یتفر  كرت  قارع و  زکيدمآ  قاشع  روش  اب  یتسار 
زارتحا تمارح  لح و  زا  دوبمرح  لح و  يوس  مرحم  يدش  نوچ 

زاجم نیز  تقیقح  وت  رب  دش  فشکار  هناخبحاص  هک  ای  يدید  هناخ 
زایتما مسا و  دوب  تفاطم  ایدوب  هبعک  فاوط  وت  طوش  تفه 

زاوج فرص  اب  یئوج و  قح  رهبدوب  هورم  افص و  نیب  وت  یعس 
زارفرس انم  هب  یتشگ  انم  زويدش  رعشم  بناج  هنافراع 

زاب وت  رب  دمآ  کیبل  هک ال  ایدوب  کیبل  وت  کیبل  خساپ 
زاب تشگ  ینعم  هب  تهار  روص  نیزرامج  یمر  يدید و  رشحم  روش 

زامن گناب  زج  هبعک  راوج  ردوت  ناج  شوگ  هب  دمآ  ياهمغن 
زاین ضرع  اب  وت  زا  کسانم  نیامامت  دش  تباین  ای  تلاصا  اب 

زارد هار  نیا  زا  يدروآ  هچ  وگدش  هاتوک  مک و  رگ  ترمع  لام و 
زاب هلیح  ای  يدش  یجان  یجاحنایز و  هدوس و  رد  وت  ادوس  نیردنا 

زاتب تمه  نسوت  یناوت  اتتسا  یندومیپ  قح  هار  نیا  مه  زاب 
زادگ زوس و  یسب  لد  رد  بش  زوردوب و  نامرح  نیا  زا  ار  عناق  هکناز 

لد هبعک 
102 *** 

لفاغ ناگتسخ  راز  لد  زالگ  هبعک  فاوط  هار  هب  يا 
لد هبعک  هب  رگا  یبایب  هردنک  فاوط  ار  وت  ناج  هبعک 

لدشوخ

(. 1365 يدیشروخ -  1293 / 4 اب 9 / ربارب  يرمق  مرکملا 1332  لاوش  متشه  دلوت   ) لدشوخ هب  صلختم  هاوخ  حلص  ربکا  یلع 
تمدخ ار  لوطم  ینغم و  يورم  هسردم  رد  هوالع  هب  داد و  مان  رییغت  رهشناریا  مان  هب  ًادعب  هک  تورث  ناتسریبد  رد  ملپید  ات  يو  تالیـصحت 

ناهفصا و رد  مه  يدنچ  دزادرپیم و  لیصحت  هب  دوب  نارهت  رد  برع  نابز  تایبدا  داتسا  دوخ  نامز  رد  هک  یتشر  یلع  خیش  جاح  موحرم 
هیکرت و قارع و  ناریا و  مامت  هتخادرپ  تحایس  ریـس و  هب  مامت  لاس  یـس  دزادرپیم . هفـسلف  مه  يردق  قطنم و  تایبدا و  لیمکت  هب  زاریش 

يارب تسا و  هدش  قفوم  قح  هناخ  ترایز  هب  رفس  راهچ  هدومن و  یط  قوش  ياپ  هب  ار  ناتسودنه  ناتسکاپ و  ناتـسناغفا و  زاجح و  رـصم و 
. تسا هدورس  هدیصق  موصعم 71  هدراهچ  زا  کی  ره 
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لد هبعک 

478 *** 
لیلخ دوخ  تسد  هب  اپرب  ار  هبعکلیلج  قالخ  رما  زا  نوچ  درک 

راگدرک تیب  رامعم  منم  نیاکراختفا  دومنبو  هدیلاب  دوخ  هب  سپ 
مربمغیپ مه  هَّللا و  لیلخ  مهمرواد  تیب  هدنخرف  یناب 

مقلطم يامنهر  ار  ناورهرمقح  رب  یلو  ار  ناتسرپ  قح 
ماع صاخ و  هاگ  هلبق  دشاب  هکنازماقم  نیا  اداب  هدنیاپ  دبا  ات 

تساونیب ناگدنامرد  ءاجلمتسادخ  نادرم  دیما  هناخ 
تسیا هداتفا  اپ  ره ز  ریگتسدتسیاهدازآ  ره  دوصقم  دصقم و 

تساهقرف ار  افص  نیا  ات  افص  نآتسافص  یب  شیافص  اب  ناوضر  غاب 
شمظعا شرع  تسا  هاگرد  شرفشمزمز  رثوک  مینست و  زا  رتشوخ 

نایکالفا هلبق  دشاب  هکلبنایکاخ  فاطم  دشاب  نیمه  ین 
نامسآرب مهن  رس  دراد  ياجناهج  قالخ  تیب  يانب  زا 

درف یح  عیمس  نآ  دمآ ز  یحودرک  هشیدنا  نینچ  هَّللا  لیلخ  نوچ 

رفورک يوه و  ياهنیا و  زا  نک  سبرت  هتسهآ  یمد  نم  لیلخ  ياک 
لد يدابآ  لفاغ ز  وشم  ناهلگ  تیب  يانب  زج  يدرک  هچ  وگ 

؟ یلفاغ لد  هبعک  ماقم  زو  ؟ یلدشوخ لگ  هبعک  يانب  زا 
وگم لد  ثیدح  زج  وش  لد  لهاوگم  لگ  زا  نخس  نم  لیلخ  يا 
منم لد  تیب  رامعم  دوخ  هک  نیبمنم  لگ  تیبز  رگید  نزم  نیه 

لد میئام و  انف  دوبن  ار  هچنآلگ  تیب  نیا  دوشیم  یناف  وت  نوچ 
ماهناناج ارت  لد  تتسکش  رگماهناخ  دشاب  هتسکشب  لد  رد 

دننک لد  تیب  فوط  ینعم  لهادننک  لگ  فاوط  رگ  تروص  لها 
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ياهناگیب ارچ  نم  يانشآياهناخ  يانب  زا  رخف  نکم  سپ 
ياهداد یئابق  ینایرع  هب  ایياهداد  یئاونیب  رب  رگم  نان 

انشآ نک  نخس  نیا  رب  ناج  شوگافص  اب  لیلخ  يا  ینادن  رگ 
نتخاس لگ  زا  هناخ  اهدص  هک  هبنتخاس  لد  کی  دابآ  مرک  زک 

نابرق دیع 
567 *** 

ار نارفغ  باب  دیع  نیا  رد  هدوشگ  قح  هکار  نابرق  دیع  تسا  ردق  تلالج  یسب 
ار ناملسم  تلم  دوخ  هناخ  فوط  هبيادخ  هدناوخ  هک  دوب  يزور  نآرق  صن  هب 
ار نامهم  رادب  یمارگ  تفگ  هک  یسکشیوخ  هناخ  يوس  هدناوخرب  ینامهیم  هب 

ار ناناج  لامج  دنیب  هب  فاوط و  دنکتسود  هناخ  درگ  زور  نیا  رد  هک  یسک  اشوخ 
ار نادزی  يور  دید  لد  هدید  هب  ناوتدید  ناوتن  هچ  رگا  نادزی  خر  رس  مشچ  هب 
ار نآ  تدیاف  هچ  تقیقح  تسین  وچ  دنکزاجح  یط  زاجم  هار  هکنآ ز  هنرگ  و 

ار ناملس  يافص  صولخ و  هکنآ  درادندرب  دهاوخن  رمث  دمحا  ینیشنمه  ز 
ار نایفس  روپ  هیواعم  دوس  دادنیحو  تباتک  دمحا و  یمدمه  هک  نانچ 

ار ناحبس  تیب  جح  هفسلف  زومرمینادیمن و  نامدرم  ام  هک  درد  غیرد و 
ار ناملسم  تلم  ام  دشابنیم  هکدوب  داحتا  دوخ  جح  هفسلف  یکی ز 

ار نآرق  رما  تسه  ومصتعاو  هن  ای  وتفگب  هوخا  نونموملا  یلاعت  قح  هن 
ار ناش  تزع و  دندومن  بسک  هنوگچتسخن  ردص  نیملسم  نیبب  داحتاز 

ار ناویک  قرف  دندوسب  شیوخ  ياپ  هبار  یتیگ  يور  دنتفرگب  دوخ  تسد  هب 
ار ناساس  لآ  دندومن  شیوخ  نوبزار  رصیق  کلم  دنتفرگ  زیت  غیت  هب 

ار نآ  یگلمج  مینیب  هک  میدش  نینچقافن  هب  ناشقافت  لدبم  تشگ  وچ  یلو 
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قارب هداز  رامع (1) 30  هلیح  ثیدح 
ار ناتسدز  رپ  پاپ  ینمشد  ناوخب و 

ار نایرگ  مشچ  خیرات  هحفص  هب  نکفمالسا  اب  درک  هچ  نت  کی  تنایخ  رگن 
ار نآرق  ناوریپ  فک  تفر ز  هنوگچتسیزورما  يایناپسا  دوخ  هک  سلدنا  هک 

ار ناینب  تخس  فورعم  دجسم  رازهبارخ  دومن  نود  مصخ  ام  یتسس  لهج و  ز 
ار ناتسبد  ره  لیجنا  نآرق  ياج  هبنیب  دجسم و  نیشناج  دوخ  اسیلک  دشب 

ار نارطم  ار و  سیسق (3) 32  ینیب  هب  نونکدشر  هداز  دیرفلادقع (2) 31 و  بحاص  ياج  هب 
ار نایرع  نامناخ  یب  مدرم  فیعضتسین  يدیع  تسیداش  هگ  دیع  هک  وگم 

ار ناریا  كاپ  كاخ  نایبنجا  گنچ  هبمنیبیم  هک  ایلاح  دوب  دیع  هنوگچ 
ار نادند  گنچ و  مصخ  تفص  گرگ  هدومننیگنر  ام  ناوج  ریپ و  كدوک و  نوخ  ز 

مارحلا تیب  رد  یبش 
781 *** 

مامت دنفاوط  مرگ  نز  درممارح و  تیب  رد  بش و  ياههمین 
دنرب دنوادخ  مان  هدعدنرجح  رب  نانز  هسوب  هدع 

دوب ریز  مبز و  رپ  قح  مزبدوب  ریبکت  همغن  اج  همه 
دیما هناخ  نیا  بحاص  زا  دراددیفس  هب  ات  هیس  يداژن ز  ره 

مورحم قح  دنکن  ار  سک  چیهمور  يدنه و  مجع ، يزات و  كرت و 
میهارباز دوب  هک  یماقم  ردمیقم  هناخ  نآ  هشوگ  کی  هب  نم 

تسا . لوا  هجرد  نیقفانمزا  نیملسم و  دالب  نتفرگب  درک  کیرحت  ار  پاپ  هک  تسا  راگزور  نینئاخ  زا  یکی  قارب  نب  رامع  - . 1
تسا . قرش  ریهش  فوسلیف  یمالسا و  گرزب  میکح  دشر  نبا  تسا و  یسلدنا  هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع  باتک  بحاص  - . 2

اراصن  ياملع  - . 3
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هایس تسا  هبعک  هماج  ارچ  هکهاگان  نم  زا  ملد  شسرپ  درک 
دوب شوپ  هیس  هنوگ  نیا  هچ  زادوب  شوه  ره  هدنیابر  وک 

تسا مغ  هچ  زا  يو  یشوپ  هیس  سپتسا  مرح  نیا  ناهج  يازفا  يداش 
بیغ ملاع  زا  مدمآ  ادن  هکبیج  رد  رس  ارم  رکف  نیزا  دوب 

ام هنادکی  رهوگ  نآ  رهبام  هناخ  دوب  رادازع  هک 
تسیهر قشع  زا  يو  هب  ار  ناهج  هکتسیهش  لابند  هب  هناخ  نیا  مشچ 

تسد زا  يزیزع  هناخ  نیادادتصش  نوچ  دمحا  ترجه  زا  تفر 
نیسح قاشع  هلبق  مغزانیش  نویش و  ام  وچ  هناخ  نیا  دراد 

تسا مرتحم  نآ  لد  لها  هلبقتسا  مرح  نیا  رگا  تروص  هلبق 
تسالببرک مرح  نیچ  هشوختسالعو  زع  یسب  هچ  رگ  ار  هبعک 
نیسح نوخ  اب  هدمآ  نیجع  هکنیز  يداد  الببرک  ار  هبعک 
دشاب رغصا  ربکا و  یلع  یبدشاب  رواد  هناخ ز  نیا  هچ  رگ 

دوب سابع  مساق و  دقافدوب  سان  هگلبق  رگ  هبعک 
تسا همطاف  رسپ  ناتسلگتسا  همئاق  فرش و  ار  قح  شرع 

دوبرغصا شاهدش  رپرپ  لگدوب  رپرپ  شلگ  هک  یناتسلگ 
تسادخ نوخ  هگباوخ  نآرد  هکتسالببرک  لد  هبعک  الدشوخ 

عیقب
83 *** 

تساربمیپ كاپ  ترتع  رازم  اجنیاتسارد  ار  تانج  نشلگ  عیقب و  اجنیا 
تسا رطعم  یتشهب  يوب  ناور ز  اجنیاتسایلوا  ربق  نیمز  يور  تشهباجنیا 

تسا ربکا  قالخ  تمحر  لوزن  اجنیاتسایبنا  لیخ  کلم  روح و  فاطم  اجنیا 
تسا ردام  ناماماراهچ و  روضح  اجنیاکدیهن  مدق  هنهرب  ياپ و  ماگ و  هاتوک 

کیبل
104 *** 

کیبل ناجب  منک  یئوگ  هچ  رهکیبل  ناهج  هدننیرفآ 
کیبل ناوخب  ارم  امرف  رماتشیپ  ماهداهن  نامرف  رس 

کیبل ناجب  تمیوگ  دبا  اتینک  باطخ  میدبع  ایب  رگ 
کیبل نایع  منک  ادیوه  نمناهنپ  ارم  ینک  ینادن  رگ 
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کیبل ناجب  میناوخ  را  میوگراب  دص  یمد  میناریمب  رگ 
کیبل نامه  ملگ  زا  يونشمنت  هرذ  هرذ  كاخ  دوش  نوچ 

کیبل ناکی  ناکی  میومب  ومدیوگ  میناوخ  وچ  تمایق  رد 
کیبل نامسآ  شاف ز  شدیآار  وت  قدص  يور  دناوخ ز  هک  ره 

کیبل ناهن  شلد  ردنا  یئوگبرای  تدیوگ : راب  هد  هک  ره 
کیبل نآ  هریخذ  ددرگ  هنرویقوذ  درب  وا  فراع  دوب  رگ 

کیبل ناقشاع  رس  رد  وت  زانک  يزور  يادخ  يا  تسا  شوخ  وچ 
کیبل نآ  قوذ  ضیف  درب  اتباوج  باطخ  هدب  نک  مقشاع 

رکذ کیبل و 
109 *** 

ياهدناوخ شک  نآ  زا  ینامیشپ  هچياهدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ 
باب در  مشاب  هک  مسرت  یمه  نازباوج  دیآیمن  مکیبل  تفگ 

نحتمم يا  وگب  وا  اب  ورب  هکنم  هب  تفگ  نیا  ادخ  هک  شرضخ  تفگ 
تسام کیپ  تزوس  درد  زاین و  ناوتسام  کیبل  وت  هَّللا  نآ  هکلب 

ماهدرک ترکذ  لوغشم  نم  هک  هنماهدروآ  نم  راک  رد  ار  وت  ین 
وت ياپ  هداشگ  هدوب  ام  کیپوت  ياهیئوج  هراچ  اههلیح و 

تسام کیبل  وت  برای  ره  ریزتسام  فطل  دنمک  وت  قشع  درد 

تافرع
139 *** 

مدید ناسنا  هدوت  زا  هتساخ  يرشحمتافرع  ردنا  هک  تام  تمظع  نیز  دش  لقع 
مدید نابایب  گیر  زا  رتشیب  یمدرمتافرع  عیسو  نابایب  هب  هنهرب  اپ 

مدید نامادب  کشا  بل  هب  هلان  ار  همهاعد  تاجانم و  رذع و  نابز ، درو  ار  همه 

21 *** 
ار نابیرگ  درپس  نود  سفن  ربدزرب  ابق  دنب  هب  هرگ  حلاط 

ار ناناج  هبعک  افص و  یعسدرک و  یط  اپ  تنم  نودب  حلاص 

بآ
36 *** 

بآ رهوگ  ربا  دریگب ز  اتبآرثوک  ضوح  دشوجب ز  ات 
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بآ رونم  هبعک  رد  تسهمزمز  همشچ  يراج ز  هک  ات 

نادیواج نید 
58 *** 

تسا دیواج  ماود  ار  قح  نیدتسا  دیواج  مالک  ار  ادخ  نوچ 
تسا دیواج  مانالاریخ  ماندیشروخ  نیمز  رب  رون  دهد  ات 
تسا دیواج  مارحلا  تیب  شقنادخ  داز  هناخ  مان  لگ  زا 

تسا دیواج  ماقم  یعس و  نکردیحوت و  تیار  تسا  دنلب  ات 
تسا دیواج  مایق  دوعق و  مهتساجرب  اپ  مایص  ةولص و  مه 

تسا دیواج  مالک  نیا  ادخ  هبتسادخ  مالک  یبن  مالک  نوچ 
تسا دیواج  مامت  هوکش  ابنیسح  مایق  نسح  ربص  حلص و 

رورپ دیهش  ناردام  ماقم  هب  میدقت 
59 *** 

تسا رگتباب  تب  وحم  شلیلخ  زکسب  رخف  نیا  ار  مام  یمارگ  نآ 
تسا رجاه  كاپ  ریش  شدهش  کیلقشع  يابهص  زا  لیعامسا  دشون 

تسا رواد  یح  سیدقت  روخ  ردتسایبنا  متخ  هک  دمحا  ردام 

لد لها  هلبق 
78 *** 

تسه تسین  یئوگ  تسا  نابات  دیشروخ  نوچ  هبعکور  دیشروخ  يا  رهاظ  یتشگ  هبعک  ردنا  وت  ات 
تسه تسین  یئوگ  تسا  ناناج  يوک  ام  هلبقلد  لها  هاگ  هلبق  دشابن  یگنس  هناخ 

تسه تسین  یئوگ  تسا  ناملس  رامع و  یلاتوت  رهم  يایمیک  دشاب  هنیس  رد  ار  هک  ره 

یضترم فصو 
106 *** 

دراذگ رسفا  ادخ  تسد  شرس  ربدراذگ  ربمغیپ  هار  رد  اپ  هک  ره 
دراذگ ربمغیپ  رهم  وا  لد  ربدنوادخ  دشاب  قح  يایوج  یسک  ره 

دراذگرس شناتسآ  رب  دبا  ات  ص)  ) دمحا ملع  باب  هب  دیوج  هر  هکنآ 
دراذگ رب  رحب و  هب  يرمع  هدهیبار  هر  هدرک  مگ  کلاس  وگرب  شاف 
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دراذگ رواد  هبعک  رب  رس  هک  اتار  ایربک  میرح  دیوجیم  هکنآ 
دراذگ رتمشچ  هب  رس  نیلاب  هب  بشنت  رب  مارحا  هماج  دشوپ  هکنآ 
دراذگ رعشم  رد  مرگ  كاخ  هب  نتاهنامسآ  رب  دور  شکیبل  گناب 

دراذگ رگناریو  لیس  شیپ  رابالوت  شقن  شلد  رد  دشابن  رگ 
دراذگ هبعک  نآ  رد  رگار  دوخ  ناجلصاح  هچ  شیعس  هورم و  افص و  زا 

دراذگ رذوب  بتکم  رد  مدق  وگار  یفطصم  ملع  باب  دیوجب  ات 
دراذگ ربنق  نوچ  هاگرد  نآ  رب  لدار  نیتملا  لبح  نماد  درآ  فک  رب 

دراذگ رذآ  رد  هماج  شیالو  ابناتسلگ  دیوج  رگا  هَّللا  لیلخ  نوچ 
دراذگ رتشا  مثیم و  نارازه  دصرس  شهگرد  رب  یگدنب  رهب  هکنآ 
دراذگ رورس  نآ  شود  يور  هب  اپرسکی  هناختب  تب و  دزاس  انف  ات 

دراذگ ربکا  قلاخ  رب  نوچ  هدجسرس  دنک  شمیظعت  رهب  زا  مخ  شرع ،
دراذگ رفاک  هنیس  رب  اهغادهر  نیزو  ار  یعمش  شوماخ  دنکیم 

دراذگ رتسکاخز  یلت  دحا  نوچنید  نمشد  زا  دحا  رد  شلدع  غیت 
دراذگ رف  رک و  راتفر و  زا  دنامشمزع  شیپ  رد  نامسآ  رهم  هکنآ 

دراذگ رجنخ  دزیریم و  مغ  کشایمیتی  کشا  زا  هک  يدرم  ربا  نآ 
دراذگ رسفا  شرسرب  تیالو  زاربمیپ  مخ  ریدغ  زور  رد  هکنآ 

دراذگ ربنم  رب  ياپوا  یبنابرکیپ  ود  رد  اما  دنا  حور  کی  هکنوچ 
دراذگ رتخا  نارگ  نآ  كاخ  هب  خركرابم  زور  نیا  رد  ینادرم  عبط 

دراذگ رضخا  دبنگ  زارف  ربار  نخس  ناینب  مظن ، ساسارب 

دش اجب  هچ 
122 *** 

دش اج  هب  هچ  دش  اعد  بارحم  وت  راسخرمیانم  فیخ و  مرح و  افص و  یعس و  رد 
دش اج  هب  هچ  دش  امن  هلبق  تجک  يورباار  ام  هک  تسا  يرمع  يدوصقم و  وت  هبعک  زا 

تخب تلود 
130 *** 

دنادیم ادخ  تسا  نیقی  لها  هلبقوا  رد  كاخ  هک  هبعک  مرح و  يادخ  هب 
دنادیم ادخ  تسا  نیعم  ءام  ناشرهمدنرشب  رات  بش  غارچ  هک  ارهز  لسن 
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قوشعم رادید 
134 *** 

دندز مقر  ار  افو  شقن  قشع  حول  ربدندز  مدق  تبحم  قیرط  رد  هک  نانآ 
دندز مرح  تیب و  رد  مرح  بحاص  ابدنتفاتش  ناناج  هبعک  هب  ناج  ياپ  اب 

زامن حور 
193 *** 

زاغآ یگدنز  درک  مرح  هب  بر  هجو  هکزامن  فاوط و  ار  هبعک  نآ  زا  تفای  بوجو 
زاین يور  زاین  یبرد  هب  نوچ  دوسبوا  تماق  ورس  شیپ  کلف  درب  زامن 

زاجم تسین  زامن  فاوط  كاخ  گنس و  هبدیامنن  لامج  هم  نآ  رگ  هبعک  بر  هب 
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زاوج تشون  ار  هبعک  ششوخ  مان  هب  ارچتسا  یلع  لامج  هولج  قح  دصقم  هن  رگا 

نامیا قشع و  هزجعم 
223 *** 

مزانب ار  ناهنپ  ادیپ و  رد  قوشعم  هولجمزانب  ار  نامیا  لقع و  هوکش  قشع و  زجعم 
مزانب ار  نامیپ  دیدجت  نتسکشب و  یعس و  نتسبتدوم  دهع  قشاع و  زاین  قوشعم و  زان 

مزانب ار  ناسنیا  یفوط  افص و  تاقیم و  یعسندرپس و  هر  اپ  تنم  یب  افو  يوک  رس  ات 

يرحاس
285 *** 

يرزآ ناتب  شقن  نیمز  زا  وحم  دوش  اتلیلخ  رب  ناتسلگ  ددرگ  نآ  زا  يدورمن  ران 
يرحاس رحس  نوعرف و  تینوعرف  خاکدنزیم  مه  رب  نابعث و  دوشیم  یتسد  بوچ 

انشآ
299 *** 

ینیبن ار  ادخ  رون  هناخ  رد  هکلصاح  هچ  تفاوط  افص و  یعس و  ز 
ینیبن ار  ایربک  هولج  رگاتمادن  زج  دوش  دباع  هچ  تجح  ز 

ینیبن ار  انم  میظع  حبذ  هکیهاوخ  هچ  وگ  رجح  رجح و  تاقیم و  ز 

انم يوک 
300 *** 

يوریم اتکی  برق  ماقم  رد  تدحو  تسميوریم  اهنت  تسود  يافو  يوک  رد  هک  يا 
يوریم افصم  ار  لد  هنییآ  ینک  اتتسود  يور  ینیب  هبعک  میرح  رد  ات  يوریم 

يوریم ادرف  زورما و  هشیدنازا  غرافتسد  شیوخ  لانم  لام و  تکوش و  زا  ياهتسش 
يوریم اجکی  ناسکی و  لدکی و  نابزکیادگ و  هاش و  اب  هک  ناماس  نآ  رد  نیب  تدحو  زار 

يوریم اتکی  بوبحم  رب  لد  يافص  ابياهتشگ  ناناج  يوک  ردنا  مرحم  ات  ایلاح 
يوریم انیس  روط  رد  قح  رادید  یپ  رگمیلک  نوچ  نک  لد  حول  تقیقح  رون  زا  كاپ 

يوریم اباحم  یب  هر  نیا  هک  لفاغ  وشم  ناهقیفر  يا  تسا  هار  دس  ناطیش  راوشد و  سب  هار 
يوریم اج  یب  رای  يور  رهم  ینیبن  رگلصو  زور  ياوه  رد  يراد  هدنز  بش  ینکیم 

يوریم الابو  نییاپ  نیاک  تسا ، هدوهیب  هن  روتسا  شوخ  ربلد  بل  زا  تباجا  کیبل  گناب 
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يوریم الوم  رهب  زا  الب  راد  رس  ربحیسم  نوچ  رگ  نک  رود  نت  زا  سیبلت  هماج 
يوریم ارحص  هوک و  رد  تفص  نونجم  تهج  یبتسا  ربلد  هاگیاج  لد  تولخ  ار  ناقشاع 

يوریم ارالد  هام  نآ  رادید  یپ  زکتسود  يوک  نیشن  هر  يادگ  ینادرم  وچ  وش 

ناقشاع نوخ  يایرد  رد  هبعک 
301 *** 

ینامحر نما  میرح  تکاپ  نماد  دشاب  هکینارون  رهش  كرابم  يا  احطب  كاخ  يا  الا 
یناب ییوت  ناینب  ییوت  ار  قح  هناخ  يانبوت  زا  انم  فیخ و  رعشم و  ماقم و  نکر و  دوب 
ینازرا دوبعم  زا  وت  رب  دش  یفطصم  يافصوت  زا  ارح  وت  زا  افص  یعس و  همحرلا و  لابج 

یناث هلبق  نادزی  نامرف  اب  داینب  دوشتنامادب  دیاب  نوچ  دندناوخ  يرقلا  ما  ار  وت 
ینادان لهجو و  ملظ  تال و  تانم و  دوب و  لبهمکاح  وت  ناماد  رد  هک  یمایا  روآ ز  دای  هب 
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یناطیش دیک  داسف و  یهابت و  يدوب و  وتیهارمگ  دوب و  تلذ  دوب و  یهایس  يدوب و  وت 
یناملظ ماش  دومج و  تافارخ و  يدوب و  وترورپ  تب  ارآ و  تب  هاوختب و  تب و  يدوب و  وت 

یناویح يوخ  اب  یمدرم  رس  کبس  يدوب و  وتینیبدوخو  یهاوخدوخو  كرش  بارشو و  يدوب  وت 
یناشیرپ نامرح و  يراتفرگ و  يدوب و  وتاهنایغط  اهنایسن و  اهتواسق و  يدوب و  وت 

ینایصع دوب و  نایصع  دوب و  ترارش  يدوب و  وتیکاپ  زا  هن  یبوخ  زا  هن  دوب و  یناشن  ناسنا  زا  هن 
یناماسبان زا  ریغب  ناماس  نآ  رد  ادیپ  دبننامیا  یب  ناکافس  ناراوخیم و  نادیم  يدب 
یناتسلگ ییایند  درک  ار  یخزود  ناهجمهرد  ار  ملظ  دس  تسکشب  دمآ و  یلیلخ 

ینادزی نامرف  اب  تشگ  وا  هگنابرق  انمنابرق  ار  دنزرف  قح  هار  رد  دنک  ات  دش  نآ  رب 
ینابرق تسود  ماقم  رد  ار  دوخ  دنزرف  نیهمدیامنن  هک  قح  ماقم  زا  دمآ  هیدف  شیارب 

یناعنک هام  ناوخا  روج  زا  داتف  مغ  هاچ  هبیپ  زا  نازخ  دمآ  رگد  راب  ار  قشع  راهب 
ینارین رون  ناتسآ  دیدرگ  دنکفا و  ررشنایغط  شتآ  ار  تنماد  رگید  راب  يارب 

ینایفس شیج  دز  رب  هَّللا  تیب  ماب  رب  ملعدشامرفمکح  يّزع  ّدُو (1) 33 و  شیج  وت  رب  هرابود 
یناهنپ هب  ین  عیاجف  نیا  رهاظ  هب  دشیم  لمعناوسن  هلمج  زا  دوب  هک  ره  دشیم  كاخ  رد  ناهن 

یناخ متس  ملظ و  هنتف و  داسف و  عفد  یپاهیتشز  هب  تناماد  هدولآ  دش  شیپ  زا  شیب  وچ 
ینارونتسود لصو  حبص  نوچ  دشکیرات  بش  ص )  ) دمحا ناربمغیپ  متاخ  غورفرپ  رون  ز 
ینآرق تایآ  گرزب  دش  لزان  وت  نامادبنمیا  يداو  قح و  نید  نیصح  نصح  يدش 
ینابناهج ار  یناهج  تمان  هژاولگ  دنکنآرقو  ترتع  رون  تراسخر ز  تشگ  ناشخرد 

یناغارچ قح  تسد  هدرک  ار  تفرعم  ناهجرهوگ  هدراچ  زک  هدراچ  زا  اهنرق  هتشذگ 
یناج یصاع و  یعمج  لاگنچ  رد  دنراتفرگرتهم  رتهک و  تناتسآ  نامداخ  اغیرد 

یناملسم گناب  ناشیاهلد  زا  دزیخ  یمرب  هننآرق  زا  هن  نیئآ  زن  دنراد و  نید  یهاگآ ز  هن 
یناث یلات و  ار  کی  چیه  تثابخ  رد  دوبن  هکنود  ناتریس  دد  نیا  دننایفس  لسن  زا  وگ  وت 

هبعک . هناخ  رد  دندوب  تب  ود  يّزع  ّدو و  - . 1
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یناحبس قالخ  ناشلامعا  زا  تسا  رازیب  هکيرآ  نایباهو  شنم  دد  نیا  دوعس  لآ  نامه 
ینادنز لفط  نوچ  ناشلاگنچ  رد  تسا  نآرق  هکتریس  بهلوب  ناکرشم  نیا  دوعس  لآ  نامه 

یناد یلاع و  ناج  هب  شتآ  ناشدادیب  دز  كشک  دمحم  نادوهی  نیا  ییوگ  دنلسن  نامه 
یناطلس ناونع  اب  دنناطیش  نادنزرف  هکنایوخ  یبنجا  نیا  قرش  دنبرغ و  رکون  یمامت 

ینابهگن ار  تمیرح  دزاس  ناج  هب  ات  دش  نآ  ربیمالسا  ناریا  هدازآ  تما  ور  نیا  زا 
ینارامج ریپ  ناقشاع  ناج  شخب  یلجترورپ  قح  هوتسن  ربهر  ادخ و  نامرف  هب 

ینامحر تایآ  ربخ ز  یب  ناکرشم  لیخزنود  ناتلصخ  دد  زا  دیوج  تئارب  ات  دش  نآ  رب 
یناندع هچ  یناعنک  هچ  نامولظم  هآ  هدودزرذآ  نود  ناراکهبت  رمع  نمرخ  رب  دنز 
یناسنا هار  ناورهر  نیملسم و  عمج  زدیحوت  همغن  تکاپ  ناماد  زا  تفر  ناویک  هب 

ینابرق دنداد  تا  هشوگ  ره  رد  لیعامسا  دصهَّللا  حور  نادنزرف  لاسما  دیع  لابقتسا  هب 
یناحور زابناج و  عراز و  اهدص  دیدرگ  ادفقح  هار  نایامیپ  هار  ناقشاع و  لیخز 

ینانبل ینیطسلف و  ناغفاو  یناتسکاپزنآرق  تضهن  اب  انشآ  نیملسم  رگیدز 
یناریا جاجح  زا  نت  اهدص  متس  لامدگلنامیا  یب  دودرم  دحلم  نایباهو  زا  دش 

یناشفا لگ  نانامهم  دندرک  ار  قشع  میرحنوگلگ  رس  هب  رس  تکاخ  دیدرگ  نیملسم  نوخز 
یئاسآ نت  دیامننب  زگره  اپ  دنیشننبناریا ز  هدازآ  تلم  دنادب  دیاب  ناهج 

یناسآ هب  شراک  هیس  رامقا  اکیرما و  زار  نادرم  دازآ  نیا  نوخ  ماقتنا  دریگب 
ینافوط رحب  ناشورخ  نیز  ییاهر  دباییمنزگره  نید  نآرق و  نمشد  دنادب  دیاب  ناهج 

یناف ناشیعس  زا  لهج  رابکتسا و  ملظ و  ددرگ  هکار  قح  رکشل  ناگدنمزر  ادخ  ترصن  دهد 
ینازرا ترصنو  حتف  مالسا  رکشل  ربامنشکاپ  ترتع  یفطصم و  قح  هب  ادنوادخ 

یناحبس رون  قح  هب  ارهز  يدهم  قح  هبار  نآرق  مالسا و  تلود  نادواج ك  ایادخ 
ینادرم همان  نوخ  نیا  حرش  دز  مقر  لد  نوخ  هبنمیا  يداو  رد  قح  نانامهم  نوخ  ساپ  هب 
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ص)  ) دمحم ترضح  ثعبم  رد 

520 *** 
دمرس رارسا  رگ  هولج  دش  ارح  راغ  لد  زادیؤم  دنام  ناهج  رد  توبن  رون  نوچ  تساوخ 
دمحا كاپ  مان  هب  ار  کبر » مسابأرقا   » شقندجربز حول  نیا  قاط  رب  مقر  دز  لک  عناص 

دمحمایدمحم ای  دمحم  ای  دمحم  ایدعسا  دوعسم  دیس  ياک  نیمالا  حور  ادن  دز 
رواد یح  نامرف  تس  هدادار  وت  دمحا  ای  تفگربمیپ  ياپ  رب  هسوب  دز  بدا  اب  نادزی  کیپ 

رویز وت  يور  ار  مالسا  هنییآ  دهد  اتررقم  ناحبس  قلاخ  زا  لزا  رد  دش  تتثعب 
دمحم ایدمحم  ای  دمحم  ایدمحم  ایدهمم  ار  نآرق  مالسا  ربعم  ییامن  ات 

تسا باذع  رد  نایغط  ملظ و  داسف  زا  ملاع  قلختسا  بالقنا  تقو  زیخرب  ناه  هکم  میتی  يا 
تسا باتک  ماکحا  لدع و  رشن  ماگنه  ایلاحتسباوخ  قرغ  احطب  هک  دوخ  زا  میلگ  نونکا  نکرود 

دمحم ای  دمحمای  دمحم  ای  دمحم  ایدکؤم  يرما  دوب  الیترت  نارقلا  لتر 
ار امنا  جات  كالول و  هماج  نک  ناج  بیزار  اول  نکاپ  رب  دیحوت و  همغن  هد  رس  زیخ و 
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ار افصو  یعس  یفطصم  ای  دوخ  یعس  زا  افص  هدار  ابرقا  شیوخ و  هلمج  تدحو  هب  نک  توعدو  زیخ 
دمحم ای  دمحمای  دمحم  ای  دمحم  ایدجمم  ریم  يا  مانصا  زا  یلاخ  نک  ار  هبعک 
رواد شرع  رب  نزب  ار  الاو  شقن ال  زیخربکاهَّللا و  همغن  اباحم  یب  هدرس  زیخ و 

رطعم نک  ناج  هماج  هماج  هدیچیپ  دوخ  هب  ياربمیپ  يا  اج  زا  زیخ  رذناف ، مق  یبسخ  دنچ 
دمحم ای  دمحمای  دمحم  ایدمحم  ایددسم  دس  نانچ  قح  رما  يارجا  رد  شاب 

ار نارگ  لوق  نیا  مزاس  لزان  وت  رب  دشاب  دوزار  نایتوغاط  قح  لدع  زا  هد  میب  دمحم  ای 
ار ناکم  نوک و  دنکیم  رخسم  تیوکین  قلخار  نامسآ  نیمز و  قلخ  قح  هب  توعد  ینک  ات 

دمحمای دمحم  ای  دمحم  ای  دمحم  ایدنجم  دنج  دصب  هر  ددنبب  تنسح  رکشل 
كرابم تضهن  تلم و  رب  تما و  ماما  ربكرابم  ۀجح  ترضح  رب  تتثعب  دمحم  ای 
كرابم تلم  همه  رب  كرابم  دیع  نیا  دشابكرابم  ترتع  وریپ  رب  ناگدازآ  همهرب 

دمحم ای  دمحم  ای  دمحم  ای  دمحم  ایدیشم  رهم  يا  تثعب  نیا  زا  مدآ  دیشم  دش 
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وت یئوت  رترب  ءایلوا  ایبنا و  مامت  زاوت  یئوت  ربهر  ار  داجیا  ملاع  دمحم  ای 
وت یئوت  ربنم  بحاص  ار  یضترم  دناوخ  هکنآوت  یئوت  رواد  رهظم  یندل  ملع  بحاص 

دمحم ای  دمحم  ای  دمحم  ای  دمحم  ایدمحم  ای  دمحم  يدهم  دوب  يدومرف  وت  دوخ 
تباتفآ نوچ  خر  رب  روخ  دز  هسوب  نوچ  ارح  ردتبارت  رب  رس  کلف  دیاس  را  دبیز  دمحم  ای 

تبارت وب  يدوب  دهع  مه  لزا  زور  زا  هچ  رگتباتک  دمآروبز  لیجنا و  ةاروت و  خسان 
دمحم ای  دمحم  ای  دمحم  ای  دمحم  ایدجما  ناطلس  نآ  وت  اب  نامیپ  دیدجت  دنک  وگ 

ام رس  رب  تنیسح  فطل  هیاس  دشاب  هکنازام  رکیپ  رد  ناج  دقن  ترهم  تسه  دمحم  ای 
ام روای  ینیمخ  مظعا  هَّللا  حور  دوب  اتام  روشک  رد  البرک  مایق  اپرب  دوبات 

دمحم ای  دمحم  ای  دمحم  ای  دمحم  ایددجم  ددرگ  ام  نامیپ  مدبمد  تنیسحاب 
نازورف ناهیک  هرهز و  هام و  دیشروخ و  دوب  اتناکما  کلم  يانب  اپرب  دوبات  دمحم  ای 

نآرق نازابناجرهب  زا  ادخ  زا  نارفغ  هاوخنابایبو  هوک  زا  هلال  دیورب  ات  دمحم  ای 
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دمحم ای  دمحم  ای  دمحم  ایدمحم  ایدوجا  دوج  نابحاص  مامت  رب  یشاب  وت  نوچ 
دش ادخ  یحو  لماح  ملاع  هب  ترما  يرجمدش  اطع  نارق  ادخ  رما  زا  وت  رب  دمحم  ای 

دش افصاب  تکاپ  مان  رکذ  ینادرم ز  ناجدش  يوسام  قلخ  وت  یهلا  مکح  وریپ 
دمحمای دمحم  ای  دمحم  ای  دمحم  ایدیؤم  دشاب  يربنامرف  رد  هک  دراد  نآ  مشچ 

ادخ هناخ  نیرئاز 
هَّللا لیلخ  ماقم  یهار  ياهَّللا  تیب  مظعم  رئاز  يا 

هاچ زا  هار  وت  مشچ  شیپ  هب  رهاظددرگ  افص  یعس و  هب  ات  یعس  نک 
هاوخلد یتبترم  هب  ار  دیحوتندرگ  هنب  اوه  تب  نکشب 

هار نیا  رد  هنیآ  ره  ادخ  تسددریگ  ار  وت  تسد  هک  ات  یعس  نک 
هَّللا حور  ینیمخ  توعد  زاهاگآ  دنوش  قلخ  هک  ات  یعس  نک 

يدازآ يدانم  ار  مالسايداو  نآ  رد  وت  يوش  ات  یعس  نک 
يداشرا هفیظو  ادخ  حورتدومرف  یبالقنا و  کیپ  وت 

يداه هر و  غارچ  يوشار  وادشاب  ياهدش  مگ  هار  هک  اج  ره 
يداشرد قلخ  يور  هب  اشگبوگرب  نخس  بالقنا  اجنآ ز 

هَّللا حور  ینیمخ  توعد  زاهاگآ  دنوش  قلخ  هکات  یعس  نک 
ار نیگمغ  هدیدجنر  ناوخاار  نیطسلف  نیملسم  بایرد 
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ار نیرید  تنس  مسر و  هزات  نکار  تبحم  قشع و  ياون  هدرس 
ار نیئآ  تقیقح  نانگمه  ربيزومایب  هکرگم  ات  یعس  نک 

ار نیطسلف  نیزرابم  جنرناناملسم  يارب  نک  هیجوت 
هَّللا حور  ینیمخ  توعد  زاهاگآ  دنوش  قلخ  هک  ات  یعس  نک 

ار ناریا  تلم  مالس  وگربارحص  هرتیرا و  مدرمرب 
ار ناملسم  ياههقرف  هراومهیمالسا  تضهن  یهگآ ز  هد 

ار ناحبس  رداق  يادخ  مکحار  تقیقح  مایپ  نک  غالبا 
ار نآرق  قیاقح  نک  غیلبتینادرم  وچ  قح و  مایپ  وگرب 

هَّللا حور  ینیمخ  توعد  زاهاگآ  دنوش  قلخ  هک  ات  یعس  نک 

لماک ناسنا 
590 *** 

ملیلد دشاب  ربت  ناشاهتب  شودربملیلخ  نوچ  ار  نایدورمن  متسیک  نم 

ار مرکیپ  شتآ  رد  دزاس  لگ  قرغ  هگار  مرپ  دنازوسب  نازوسرگخا  هگ 
ار ینم  فیخ و  ورعشم  میازف  تمرحارافص  یعس و  هبعک و  مشخب  هولج  ات 

مدرگ لیلجت  روخ  رد  قح  ترضح  زامدرگ  لیعمسا  وچ  نابرق  هدامآ 
دیآ ملاوحا  شسرپ  رب  ادخ  اجنیادیآ  ملابقتسا  هب  قح  میظع  حبذ 

نورد شتآ 
644 *** 

ماقم نکر و  مزمز و  رانک  ردمارحلا  تیب  رهطا  میرح  رد 
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لامک لها  زا  یمزب  اپرب  هتشگلالجلاوذ  هاگراب  هانپ  رد 
زارفرس جنس و  هتکن  ناملاعزار  لها  نافراع  روضحاب 

الو تسم  شوخرس و  ناقشاعیضترم  ناتسآ  ناکلاس 
نمجنا ياورنامرف  قح  تسهنمو  ام  اوه و  دنب  زا  غراف 

نیسح مان  ناشمزب  لقن  تسهنیمخ  ریپ  تضهن  ناوریپ 
يوسام ناریح  هتشگ  شهوکش  زکاپهب  لفحم  رد  تسا  یئاغوغو  روش 

نیشتآ ياههلان  شورخ و  زانیشنلد  ياههمغن  نایمرد 
شوه ربص و  دیابریم  نافیرح  زکشوگ  هب  دیآیم  زوسناج  ياهلان 

رصب زا  ناطلغ  رد  دزیربیمرگج  نوخزا  دایرف و  دنزیم 
تسادج وا  گنر  عمج و  اب  اونمهتسانشآ  اهناج  شوگرب  شاهلان 
لاقم دراد  نتشیوخ  اب  نوچ  دیدلاح  دیسرپ  وا  زا  قداص  یفراع 

یتسیچ يارب  نامژپ  نینچ  نیایتسیک  یئاجک  زا  ردارب  ياک 
رهگ دوخ  مشچ  یناشفا ز  هچ  زارگم  ام  نابز  اب  یئانشا 

میک دوخ  میوگب  ات  ونشب  کیلمین  ملاع  ین  تفگ  تراشا  اب 
مبش گنرمه  هچ  رگ  مراکش  بشمبرغم  راید  زا  يریشب  نم 

لالب گنسمه  دنچ  ره  متسینلالب  گنهآ  نم  گنهآ  تسه 
نتشیوخ نورد  زوس  زا  مزوسنمجناره  رد  هک  معمش  نامه  نم 

ماهنیجنگ نیا  دقن  دشاب  قشعماهنیس  زوس  دزیخ ز  اههلعش 
ملصاح دشاب  رادید  تذلملد  حولزا  دشوجیم  نوخ  جوم 

دوب لکشم  نابز  مهف  ارم  یکدوب  لد  راک  تسود  اب  نم  قشع 
ماقم ره  رد  دربیم  شیوک  هب  هرماصتعا  دبایرادلد  اب  وچ  لد 

رای يوب  دیآ  هک  اجنآ  موریمراک  داتفا  قشع  رس  اب  ارم  نوچ 
مبتکم نآ  هدادلد  هلاومبهذم و  ینیسح  نم  ردارب  يا 
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نم ياوآ  يونشب  وا  مد  زانم  يالوم  دوب  يدهم  بیان 
داب هدنیاپ  رظتنم  روهظاتدارم  ریپ  نآ  هک  مدیما  دشاب 

رگید یسیوا 
645 *** 

نیتسار دارم  نادیرم  زانیشنلد  یناتساد  نم  زا  ونشب 
قشع راونالا  علطم  زا  ياهمشقشعرارسا  زا  یحرش  میوگبات 

ادخ فطل  رثوک  دزیم  جومافص  یعس و  رد  هک  مدید  مدوب و 
نسحلاوب هاگداز  رانک  ردنتشیوخ  مشچ  هب  مدید  مدوب و 
یفطصم هاگیاپ  كرابم  ردانم  فیخو و  رعشم  نیمز  رد 

شوگ هب  قح  ياون  وس  ره  زا  دیآشورس  يدازآ  گنهآ  رس  هداد 
لالب گناب  ناج  شوگ  رب  دسریملالجلاوذ  یح  برق  ماقم  رد 

قشع تسم  رای و  يادیش  یقشاعقشع  تسباپ  یلد  مدید  نایم  نآز 
تسود يوک  يوس  هب  دیوجیم  هارتسود  يوم  يور و  هب  لدو  ناج  هتسب 

دزویم نامحر  شخب  یتسه  رطعدزویم  ناج  هخفن  وا  مد  زا 

تساربلد يوجتسج  رد  فرط  رهتسارگید  یسیوا  ادیش  نآ  یئوگ 
روط هب  دنیب  ار  هَّللا  میلک  اتروشو  يداش  ناهج  کی  اب  هدمآ 

رگهولج بش  لد  رد  یباتفآرس  هب  ات  اپ  افص  یکاپ و  قشع و 
راثن هر  كاخ  هب  رهوگ  دنکیمرای  يور  قشع  هب  شمشچ  مدرم 

لگ راثآ  ياهخاش  ره  زا  دیوجلگ  راسخررب  قاتشم  یلبلب 
بالگ زا  ار  لگ  يوب  دیوجیمبآ  هدید  زا  شضراع  رب  دکچیم 

رای ریوصت  دنکیم  ناج  رویزرارق  لدزادربیم  شقارف  نوچ 

www.Ghaemiyeh.comلدشوخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


295 ص :

وا راثیا  دنک  ناج  ات  دوریموا  راسخر  رب  هسوبلگ  دنزیم 
تسا رگید  ياج  هب  ناج  اجنیا  مسجتسا  ربلد  اب  لد  ریوصت و  رب  هدید 

ار لابقا  بکوک  دیاتسیمار  لاثمت  دوخ  تسد  ردنا  دراد 
شدیوبیم لگ  وچ  ناج  ماشم  ابشدسوبیم  هدید و  رب  دهنیم 

ار شیوخ  ناج  هدژم  رب  دهد  اتار  شیوخ  نانع  فک  زا  دهدیم 
تسسگ دوخ  تسد  ار ز  تعاس  دیقتسد  هب  شدعس  یتعاس  دمایب  ات 

دوبن شرادلد  هب  زج  تعاط  يوردوبن  شراک  نامز  اب  مدنآ  رد  نوچ 
دوب شوماخ  یلو  ششوج  ناهج  کیدوب  شوغآ  مه  رای  لایخ  اب 

هتخانشن اپ  رس ز  رس  زا  ياپهتخابلد  قشاع  نآ  سیوا  نوچ 
نورب ربلد  هثعب  زا  مدق  دزنوگ  هلال  يور  دنسرخ و  یلد  اب 

رابکشا يداش  شمشچ ز  همشچرای  رکذ  بل  رب  ریوصت و  شفک  رد 
رس هریخ  يودع  اب  دش  وربوررومان  نآ  داهن  اپ  ربعم  هب  نوچ 

دندتسب ار  وا  راتسد  هماجدندز و  ار  وخ  وکن  نآ  دنچ  یتبرض 

دوبراتسد هماج و  رکف  هب  یندوبراکیپ  تقاط  ار  وا  رم  هن 
داهن شمشچ  رب  تفرگب  دز  تسجداتف  شتسد  زا  ریوصت  ناهگان 
درشفیم ناج  نوچ  هنیس  رب  ار  سکعدرب  دای  زا  ار  شیوخ  ناجو  لام 

دیپطیم لمسب  وچمه  شکاپ  بلقدیکچیم  ناماد  هب  شمشچ  زا  رهوگ 
ار ریپ  خرچ  دنکفا  بجع  ردار  ریوصت  نآ  درک  ناراب  هسوب 
ربخ ییوجیم  هک  زا  یتسیکرصب و  رون  ارم  یک  ار  وا  متفگ 

درک زاغآ  نخس  قح  مالک  ابدرکزاب  بل  هچنغ  مسبت  اب 
ماوت ناناج  راسخر  هلاوماوت  نآ  زا  مه  نم  ردارب  یک 

ارم دشاب  ناور  حور  وا  دایارم  دشاب  ناجز  رتهب  وا  رهم 
مبش گنرمه  هچ  رگ  مباتفآمبرغم  راید  زا  يریفس  نم 
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ملصاح رد  نیا  زا  لد  دارم  دشملد  نوخ  زا  دشوجیم  نم  کشا 
باتفآ مبلق  هب  اج  دراد  کیلباسح  رد  میاهرذ  زا  مک  هچ  رگ 

ماهتسب ناناج  يومرب  ناج  راتماهتسسگب  ناکم  ناکم و ال  زا 
رون قرغ  مناج  هتشگ  شیالو  زکرود  نامیپ ز  ماهتسب  ینیمخ  اب 

ماهدید رد  وا  ياج  دشاب  کیلماهدیدان  رظن  کیار  وا  هچ  رگ 
میدازآ لعشم  دش  وا  يورمیداو  نیا  رد  هدروآ  وا  قشع 

تسارز میس و  رسفارکف و  هب  یکتسا  ربلد  تسم  هک  قشاع  نآ  يرآ 
دوریم نامیا  زرح  اب  رطخ  رددوریم  نابرق  رهب  زا  انم  رد 

ساپس ار  قح  درب  شتآ  لد  ردسانش  قح  دشاب  هک  قشاع  نآ  يرآ 
ناقشاع دادو  رهم و  رهظمناقشاع  دارم  يا  تیادف  ناج 

لالج رحب  رهوگ  يا  یتسیکلامک  مزب  لعشم  يا  یتسیک 
نازخ یب  ياههلال  نابغابنامز  بحاص  يدهم  یلو  يا 
نیسح خرس  تضهن  رادساپنیمخ  ریپ  نیملسم  يادتقم 
دناوت يوگانث  ناج  راثن  ابدناوت  يور  لگ  تسم  یملاع 

قح بوبحم  نامز  رصع و  تجحقح  بولطم  دوش  رهاظ  ات  شاب 
وت ناج  يادف  ینادرم  ناجوت  ناریح  هلاو و  یناهج  دش 

یعابر
700 *** 

یلع يالعا  يادخ  دوخ  هناخ  زایلع  يالجت  أدبم  وچ  هبعک  دش 
یلع يالاو  مان  هب  يرد  لضف  زادوشگب  دمحم  لئاضف  رهش  رب 

تیاکح
134 *** 

یمد هب  مرد  یمخ  يداد  نعم (1) 34 
یمد رد  ساکم (2) 35  يدرکزاب 

تسا درخ  یلیخب  لام و  دوجتسا  دب  هن  نم  دزن  يوخ  نیا  تفگ 
يدرمان هب  سک  هب  مهدن  لقعيدرمناوج  یپ  مهدب  لام 

ِهتِسب (3) 36 تلماعم  ردنا  کیلهد  یهاوخ  هکنانچ  تواخس  رد 
نوبغم هدنز  هک  رتهب  هدرمنوبز  شابم  ار  داد  دتس و 
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يرش (4) 37 عیب و  هاگ  هب  یشاب  درم 
يرث (5) 38 هب  یتفوین  ایرث  زا 

هرهش تفص  نیدب  زین  ار  نعم  دنتخانـشیم  یگدنـشخب  هب  ار  یئاط  متاح  هک  ناس  نامه  تساداوجا . زا  ینابیـش ، دئاز  نب  نعم  نعم : - . 1
دنتسنادیم .

هلماعم  رد  ندز  هناچ  هلماعم ، رد  يریگتخس  ساکُم : - . 2
گنج . هب  ریگب ، تخس  زیتسب ، هتِسب : - . 3
هلماعم . شورف ، دیرخ و  يرثت : عیب و  - . 4

ینکیمن . طوقس  نیمز  هب  نامسآ  زا  يرث : - . 5
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مالسلا هیلع  ارهز  لگ  دایب 

113 *** 
وت يور  دایب  مدرگیم  هبعک  درگ  هب  نموت  يوک  فاوط  رب  مرُحم  هبعک  میرح  يا 
وت يوب  ضیفز  ارهز  لگ  يا  نم  ماهدنزمارح  اهلگ  ندیئوب  دوب ، مرُحم  رب  هچرگ 

وت يوربا  هلبق  رد  لد  هبعک ، شیپ  هب  نممیاهداتسا  زامن  رب  نید  يدهم  يا  لد ، وام 
وت يور  رب  دتف  ممشچ  رگا  مارحا  عقوممنک  ینابرق  هک  مراد  ناج  ریصقت ، یپ  زا 

وت يور  لاخ  ریغ  مریمض  رد  دباین  اترجح  رب  نداد  هسوب  يوزرآ  رد  متسین 
وت يوج  زا  ياهرطق  ار  ناگنشت  نیا  دسر  یکناور  دش  مزمز  وچ  من  من  وت  رجه  زا  اهکشا 
وت يوزاب  دوب  قحلاءاج  شقن  زا  رهُم  هک  ياریگب  يداو  نیا  رد  مه  ار  ناگداتفا  ام  تسد 

وت (1) 39 يوجلد  قطنم  زا  ناذا  گناب  دهد  اتوگب  ار  تلالب  دمحا  ثراو  هناگی  يا 

ص 271 . تیالو ، همغن  دیوم : اضر  دیس  - . 1
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دجم دیما 

. دش گرزب  روباشین  رد  دش و  دلوتم  درجورب  رد  لاس 1350  هام  دادرم  رد 
رد لاس 1374  رد  دمآ . لئان  ریبکریما  هاگشناد  زا  یمیشورتپ  یـسدنهم )  ) ذخاب لاس 1374  رد  کیزیف و  یـضایر و  ملپید  لاس 1367  رد 

. دیآیم رب  مهم  نیا  هدهع  زا  زور  فرظ 300  رد  دروآ و  رد  مظن  هب  ار  نآرق  هک  دریگیم  میمصت  نآرق  هعلاطم  لاح 
. ومن هراشا  ناوتیم  هغالبلا  جهن  موظنم  همجرت  هب  وا  مهم  راثآ  رگید  هدوب و  يزاریش  يدعس  لجا  خیش  مالک  ریثات  تحت  رتشیب  يرعاش  رد 
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تسادخ مان  راتفگ  زاغآرس 

تسار قلخ  نابرهم  رگتمحر و  هک 
رامش 1 (1) 40 زور  تسا  گرزب  یناکتراگدرک  زا  مدرم  يا  دیسرتب 

شیوخ مشچ  اب  زور  نآ  دینیببشیپ  هب  دیآرشحم  هماگنه  وچ 
راچد تشحو  هب  دیامنیم ، اهرراوخریش  كدوک  هدریش ، نز 

مغ ار ز  دوخ  رای  دنکفا  یمهمحر  زا  تسا  نتسبآ  هک  سکنآ  ره 
تسم دنچ  ره  دنشابن  ینعم  هبتسه  هک  یسرت  ینیب ز  تسم  همه 

دیدپ 2 دیایب  نوچ  دنکفا  سرت  هکدیدش  نارگ و  دزیا  مشخ  دوب 
راوخ يایند  یناگدنز  نیا  ردراگزور  نیا  رد  مدرم  یهورگ ز 

لمعرد هگ  راتفگ  تقو  یهگلدج  دزیاراک  رد  دنیامن 
دنور تملظ  هب  هرمگ  هدیدرگبدنوش  ناطیش  هنوگره  لابند  هب 
لمع دیوج  سیلبا  زک  سکنآ  هکلزا  ردنا  تسا  نینچ  هتشون 

تسامنهر شخزود  رب  ماجنارستسار  نییآ  زا  ار  وا  هرمگ  دنک 
زیختسر رد  دیدرگ  هدنز  نوچ  هکزین  زاب  ناتهار  دنز  کش  رگا 

تسرد ار  امش  هدرک  دنوادختسخن  زور  كاخ ، زا  دینادب 
ناشن دمایب  نآ  زو  تشگ  قلعنآ  زا  دعب  دمآ و  ياهفطن  سپس 

مامتان ُدب  هن  مامت و  ُدب  هن  هکماخ  هاگنآ  دیتشگ  تشوگ  یکی 
راکشآ نشور و  امش  رب  دوشراگدرک  تردق  نآ  یط  رد  هک 
ادخ هداهن  اهمحر  نایماضق  ردنا  تسا  تبث  هک  هچنآ  ره 
مکش زا  نورب  دیآ  لفط  نآ  هکمحر  رب  دسر  نیعم  ینامز 

دنشابیم . تایآ  هرامش  هدنهدناشن  رداک  لخاد  دادعا  - . 1
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لامک غولب و  نینس  رب  دسرلاس  دنچ  سپس  یناگدنز  دنک 
دنوش يریپ  راتفرگ  یهورگدنوریم  ناوج  یهورگ  ایند ، ز 

شومخ هتشگ  يزیچ و  دنمهفنشوه  ندوک ز  دندرگب  يریپ  هب 
رب گرب و  هن  تسهایگ  نآ  رد  هنرب  کشخ  یهگ  ینیبب  ار  نیمز 

دوب هک  ینیمز  مرخ  زبس و  دوشدورف  دیایب  ناراب  هاگنآ  سپ 
رس هب  رس  دوب  مرخ  زبس و  همهردب  یهایگ  دیآ  عون  رهز 
لیلد ددرگب  بر  قح  رب  هبلیلج  يوس  تردق ز  راثآ  هک 

تسادخ اتکی  زیچ  ره  هب  اناوتتساوخ  وچ  ار  ناگدنب  وا  هدنز  دنک 
اور یکش  تسین  نآ  رد  زگره  هکارف  دیایب  تمایق  نامز 

رود تسه  نآ  ماگنه  رادنپمروگز  ار  ناگدرم  وا  دزیگنا  رب 
راکشآ یتجح  دوخ  دنرادنراگدرک  اب  دینامنیم  لدج 
ادخ راک  راکنا  دنیامنيوه  يور  ز  تلاهج ، يورز 

راچد ناوارف  يرورغ  بجع و  هبراگدرک  هر  زا  يور  دنباتب 
تساور اهنآ  رب  ایند  هب  تلذ  هکتسارز  مدرم  دنزاس ، هارمگ  هک 

رانز دناشچ  یباذع  اهنآ  ربراگدرک  ترخآ  رد  هنوگنیمه 
تشرس دب  مدرم  نآ  زا  دزرس  هکتشز  زیچان و  لامعا  شاداپ  هب 

مه شیوخ  رب  دندرک  ملظ  دوخ  هکمتس  دزاسن  سکرب  دنوادخ 
ناهج بر  دنتسرپ  رهاظ  هبنابز  تفگ و  هب  مدرم  یهورگ ز 

دنشوخلد ادخ ، رب  دقتعم  هدشدنشک  تمعن  راب  نوچ  يور  نیا  زا 
ادخ زا  يور  دنباتب  یلک  هبالب  جنر و  دننیب  نوچ  یلو 

ترخآ رد  هچ  ایند  راد  رد  هچتهج  ره  زا  دنتسه  راکنایز 
راکشآ همه  رب  دوب  شنایزراک  ماجنا  رد  ییورود  قافن و 

ررض عفن و  دنرادن  سکرب  هکرگد  یبر  دنناوخ  هَّللا  زج 
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دیسر دهاوخ  رافک  هب  کش  یب  هکدیعبلا  لالض  اقح  تسا  نیمه 
تخر هدناشوپ  شیوخ  رب  كرش  زا  هکتخب  هریت  نآ  هدرک  اهر  ار  ادخ 

رتشیب نامگ  یب  دوب  شعفنزررض  رش و  هک  دتسرپ  ار  یتب 
رایتخا نتشیوخ  رب  تسد  رکبرای  تستفرگ  ار  يدب  یصخش  هچ 
بش حبص و  وکن  راک  دنیامنبر  هب  نامیا  دنراد  هک  یناسک 
تشونرس لزنم و  نیا  تسا  کین  هچتشهب  غاب  هب  لخاد  دندرگب 

لاوز دباین  زگره  تسا ، يراج  هکلالز  ییاه  همشچ  دوب  اج  نآ  رد 
اضق رود  هب  دیآ  شیپ  نامهادخاتکی  تساوخ  ار  هچ  ره  یلب 

یفطصم روای  یمه  دشابنادخ  اتکی  درب  نامگ  واک  یسک 
يرورس يو  هب  دشخبب  یبقع  هبيروای  ارو  دزاسن  ایند  هب 

نامگدب يا  يزیوایب  یبانطنامسآ  زا  رگ  وا ، رب  دییوگب 
روخب مغ  دص  زوسیم ، هنیک  نیا  زاُربب  هگنآ  زیوآ ، رد  ندرگ  هب 

دیق هب  دناشک  شمشخ  هک  دناوتدیک  رکم و  نآ  زک  دنیبب  هگنآ  سپ 
امش رب  نیبم  ياههیآ  نینچادخ  اتکی  داتسرف  نآرق  هب 

تسار نییآ  هب  دیامن  هر  وا  ربتساوخ  هک  ار  یسک  دیامن  تیاده 
رامش زور  هب  يامنیم  ادجراوخ  رافک  ار ز  نانموم  ادخ 

تسُدب كرشم  هک  سکنآ  ره  سوجمتسرپ و  هراتس  يراصن  دوهی و 
تسادخ اهنت  زیچ  ره  هب  دهاش  هکتساوگ  ریصب و  لماع  لاوحا  رب 

نامسآو نیمز  رد  دوب  هچ  ره  هکناج  مشچ  ود  هب  ایآ  وت  يدیدن 
تخبکین مدرم  همه  لابجتخرد و  موجن و  هام و  دیشروخ و  ز 

دوجس ادخ و  رکذ  دنیامندوجو  دراد  هچ  ره  ناگدنبنجز 
بات مشخ و  بجوتسم  دنتشگبباذع  يریثک  عمج  دننیبب 

لیلج ددرگن  زگره  هراب  رگدلیلذ  نادزی  تسدرک  هک  ار  یسک 
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اضق رود  هب  دیآ  شیپ  نامهادخ  دزاس  راک  ره  هب  هدارا 
دنرب تموصخ  نموم  دارفاربدنرفاک  نید  هب  هک  یمدرم  همه 

لمع ردنا  دنوادخ  نید  هبلدجو  دربن  مه  اب  دندومن 
دناهدروایب خزود  یسابلدناهدرب ز  هر  رفک  رب  هک  یموق  هب 
میقم خزود  رعق  رد  دننامبمیمح  بآ  دنزیرب  اهنآ  رب 

تسوردنا مه  ءاشحا  زا  هچنآ  رهتسوپ  هدنزوس  بآ  نآ  زا  دزوسب 
نآ سنج  دوب  نهآ  دالوف و  زنارگ  يزرگ  هب  دوخ  ناشدنبوکب 

رگم ییاهر  مغ  ناز  دنبای  هکردب  اجناز  دنیآ  دنهاوخ  وچ 
باقع رجز و  دنناشچ  اهنآ  ربباذع  نآ  رد  دنتفا  هراب  رگد 

راگزیهرپ دنراک و  هتسیاش  هکرامش  زور  هبا  نانموم ر  ادخ 
تشکز تخرد و  زا  تسا  هدنکآ  هکتشهب  يارس  رد  دهد  نمیشن 
دنبتسد دوخ  تسد  رب  دندنببدنچ  تالآ  رویز  نوگ  هنوگ  زا  دوخ 

ریرس اهتخت و  رب  هیکت  هدزریرح  زا  اههماج  سب  دنشوپب 
دیعس موق  دندرگب  تیادهدیمح  یهار  وکین و  راتفگ  هب 
نید قیالخ ز  عنم  دنیامننیمز  يور  هک  ار  نارفاک  همه 

مامت مدرم  رهب  دوب  ناسکی  هکمارح  دجسم  صاخ  تمرح  زا  دوخ 
نارگ یملظ  داحلا و  دنناربنآ  ردنا  یچیپرس و  دنیامن 
میلا یباذع  دیایب  ناشیاربمیظع  يرهق  میناشچ  اهنآ  رب 

نایشآ میهربا  رب  میدادبناکم  نآ  رد  هک  یتقو  رآ  دای  هب 
ریغز دریگن  شیارب  یکیرشریخ  رحب  نآ  رب  دشابن  كرشم  هک 

زامن لها  جاجح و  رهب  زا  هکزاب  هنوگنیا  میدرک  یحو  وا  رب 
راد هزیکاپ  کین  ار  هناخ  وربراگدرک  دجاس و  دباع و  رب  هک 
ّجر فص و  اب  دنیایب  وس  رهزجح  تقو  نامدرم  رب  مالعا  نک 
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راب قلخ  جح  رهب  زا  دندنببرانک  هشوگ  هراوس ز  هدایپ 
نایع دوخ  رب  هبعک  رد  دننیببناهج  ود  ره  هب  اهتعفنم  یسب 

داد دنوادخ  اتکی  مان  همهدای  دنزاس  مولعم  مایا  رد 
اذغ ماعط و  ار  امش  هدادبادخ  هناگی  مئاهب  لیخ  ز 

ریسا ترسع  گنچ  رد  ناریقفریس  دنیامن  ماعط و  زا  دنروخ 
دنرب نایاپ  هب  تزع  مارکا و  هبدنروآ  اجب  کسانم  مسر  وچ 

شیپ دنریگب  ار  افو  زا  یهرشیوخ  دهع  رب  رذن و  رب  تسیابب 
فاصو كاپ  یتین  اب  صالخا و  هبفاوط  هناخ  درگرد  دنیامن 

ادخ تیب  هب  لخاد  دیتشگ  وچامش  رب  جح  ماکحا  تسا  نینچ 
میظع شداهن  تزع  هک  سکنآ  رهمیرک  نآ  داهن  يرما  هب  تمرح  وچ 

مامت ددرگ  جرا  تزع و  وا  ربماقم  دبای  دنوادخ  دزن  هب 
ادخ دیوگب  سپ  نیز  هچنآ  زجبامشرهب  ماعنا  دنلالح 

فیفخو تسپ  ياهتبراوخ  نیا  زافیثک  زیچ  يرود ز  دییوجب 
رون هار  زا  دیدرگ  رود  دوخ  هکرود  دینامب  لطاب  راتفگز 

راگدرک كرشم  دش  هک  سکنآ  هکراگدرورپ  دیناوخ  صالخا  هب 
لاصخ دب  نآ  دتفا  نامسآزا  هکلاثم  ردنا  تسنیا  دننامه 

دننکرب وا  ناج  زا  تشوگ  همهدننز  كون  وا  رب  ناغرم  هار  رد  وچ 
دیعب ییاج  هب  ار  وا  دزادنیبدیدش  دیایب  يدابدنت  ایو 

مامت لامک و  رئاعش  ياربمارتحا  داهن  دیاب  تسا و  نینچ 
رادیاپ شور  نیا  رب  دننامبراگزیهرپ  دنشاب  هک  یبولق 

دومن دیاب  مولعم  تقوات  هکدوس  تسه  اهراک  نیا  رد  ار  امش 
سپ شیپ و  ار  لامعا  دیزاسنسپس  نآزا  ینابرق  دیزاسن 

راکشآ تسا  هدومرفب  تعیرشراگدرک  للم  مامت  يارب 
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ازسار وا  دنیامن  تعاطاادخاتکی  دنزاس  رکذ  ات  هک 
ماعط قزر و  تسدادب  اهنآ  ربمادو  نایاپراچ  زا  دنوادخ 

سپ میلست  دیدرگب  شرما  هبسب  نادزی و  تسه  یکی  ار  امش 
ناعضاخ لد  نابلق و  هزیکاپ  هبناعشاخ  رب  صاخ  ياهدژم  هدب 

دننز وناز  دندرگب و  ناسارهدننک  نادزی  دای  نوچ  هک  یناسک 
انع جنر و  تخس  دوب  هچ  رگاالب  ردنا  دنیامن  يروبص 

زاین اب  شهگرد  رب  دنیایبزامن  اپ  رب  دنرادب  هشیمه 
دایز ششخب  قافنا و  دنیامنداهن  ناشیا  رب  دزیا  هک  یقزر  ز 
تسد دیئوش  راک  نیزک  دیابنتسا  بجاو  نارتشا  ینابرق  وچ 

عفن تسا  هتفهن  نآ  ردرایسب  هکعفد  دیزاس  راک  نیا  هک  ادابم 
تسادخرکذ هب  دیقم  هدنشکتساپ  هب  ناویح  وچ  نتشک  ماگنه  هب 
نیریاس رب  دیشخبب  دیروخنیمز و  يور  هب  ولهپ  هب  دتفا  وچ 

امش يارب  ار  اهماد  همهادخ  اتکی  تسدرک  ریخست  هک 
ساپس ار  ادخ  فطل  دیرادبساپ  دیرادب  ار  وا  تسدیما 

تلزنم ادخ  دزن  دنرادنتفص  رد  اهتشوگ  نیا  دینادب 
امش دهز  زیهرپ و  تسه  طقفادخ  دزن  هب  دزرا  هچنآ  یلو 

راگدرک رب  دییآ  رکاش  ات  هکراگدرورپ  تسدادب  مئاهب 
تساوخ وچ  دیامن  تیاده  ار  امشتسار  نیئآ  دومنب  هک  ییادخ 
لوبق رسکی  تساهنآ  لامعا  هکلوسر  يا  نانموم  رب  هدژم  هدب 

دیعس نانموم  ظفاح  دوبدیلپ  مصخ  رش  زا  دنوادخ 
یند دشاب  تسا و  ساپسان  سب  هکینئاخ  نآ  تسود  ادخ  درادن 

ازغ يارب  تصخر  تسدیسرادخ  اتکی  ار ز  ناملسم  یلب 
مغ هودنا و  رحب  رد  دنداتفمتس  نمشد  تسد  زا  دندید  هک 
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داد مالسا  يرای  هک  دناوتداهج  ردنا  زوریپ  دنوادخ 
راید زا  دوخ  دنتشگ  هراوآ  هکراگدرورپ  هب  نانموم  همه 

ناهج راگدرورپ  تساتکی  هکنابزرب  ار  هتکن  کی  دندنارب 
الب نایز و  ددرگ  عفر  ات  هکادخ  دهدن  گنج  تصخر  رگا 

تشخ كاخ و  زجب  اهنآ  زا  دنامنتشنک  رید و  هن  عماوص  دنام  هن 
ناهج بر  حیبست  دنیامننآ  ردناک  ياهناخ  دجسم و  نآره 

رثا ناشن و  دنامن  اهنآ  زکرس  هب  رس  دوخ  دوبان  دندرگب 
راگدرورپ زین  شروای  دوبراگدرک  يرای  دهد  واک  یسک 
رادتقا اهتنا  یب  تسار  ادخراگدرورپ  تساناوت  انامه 

قحتسم لمع  نیا  رب  دنشاب  هکقح  يرای  دنیامن  یناسک 
نینچ تردق  میشخبب  اهنآ  هبنیمز  رد  رگ  هک  ناشیا  دنناسک 

تاکز نایاونیب  رب  دنشخببتالص  رما  ياپ  رب  دنرادب 
تشز عنم  مه  فورعم و  هب  رما  دوختشرس  شوخ  مدرم  نآ  دنیامن 

راگدرک تردق  دی  رد  دوبراک  لامعا و  ماجنارس  انامه 
یفطصم يا  دنناوخب  نیغورداروت  كاپ  نید  نارفاک  رگا 

لمع نیا  رتشیپ  نیز  دندرکبللم  رگید  هک  نوچ  لدگنت  وشم 
دومن ور  ناشرش  مه ، حون  رب  هکدومث  داع و  بیذکت ، دندرکب 

لیلد یب  اهبیذکت  دندناربلیلخ  درم  هب  یبن و  طول  هب 
درط دیدرگب  یسوم  هنوگ  نیمهدرک  راک  نیا  مه  نَیدَم  لها  یسب 

تسد میداهن  تبوقع  رب  سپستسپ  رافک  هب  تلهم  میدادب 
نز درم و  زا  رافک  مریگ ز  هکنم  تازاجم  اقح  تسا  تخس  هچ 

كاله يدندش  ملاظ ، دندوب  هکكاخ  يور  رد  ماوقا  رایسب  هچ 
بآ رپ  ياههمشچ  سب  کشخ  دشببارخ  نونکا  هشیر  زا  رهش  دوب 
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خالگنس رب  دیدرگ  لیدبت  هکخاک  رصق و  دوخ  دندوب  ایسب  هچ 
ربخ دوخ  ناگتفر  ناز  دنیوجبرفس  ایآ  دنزاس  دنهاوخن ،

شوگ دنشوین  دنوش و  هگآ  لدشوه  هب  نانآ  دنیآ  هکنآ  رگم 
تسیزرهب زا  داد  قح  هک  یمشچ  ودتسین  روک  نارفاک  نیا  نامشچ  هک 

رون يوس  یهر  زگره ، دنباینروک  دنتسه  شیوخ  لد  رد  یلو 
باوصان دوب  قح  هدعو  اجکباذع  ردنا  لیجعت  دنیامن 

امش دزن  لاس  رب  تسرازهادخ  دزن  زورکی  هک  انامه 
داسف ملظ و  دندرک  هراومه  هکدالب  رهش و  دندوب  رایسب  هچ 

ناهج بر  تصرف ز  دندیدبنامز  اهنآ  رب  نکیل  میدادب 
تسکش معط  میدناشچ  اهنآ  ربتسد  میدرب  رهق  رب  هاگانب 

راگدرک يوس  تعجر  دنیامنراک  ماجنارس  دب ، ره  کین و  ره  هک 
رتشیب مین  يریذن  زا  ریغ  هکرگد  دمحم  يا  وگب  مدرم  هب 

ماش حبص و  ره  دنکینراک  یپمامت  نامیا  دنراد  هک  یناسک 
ارس رگید  هب  وکین  قزر  یسبادخ  زا  ترفغم  دسر  ناشیارب 

ارس منهج  ردنا  دننیزگام  راکنا  دندرک  هک  یناسک 
دیمح يادخ  ار  وا  تخیگناربدیسر  یلوسر  وت  زا  شیپ  رگا 

دنارب هسیسد  نآ  رد  سیلبا  سپدناوخب  قیالخ  رب  قح  تایآ  وچ 
انف داب  هب  هسیسد  نآ  دادبادخ  ار  نآ  دوبان  دنادرگب 

راگدرورپ تسا  میکح  میلعراوتسا و  دوخ  تایآ  دومرفب 
دومزآ شدوخ  ناگدنب  ادخدومن  ناطیش  هک  يرکم  ءاقلا  هب 

رفک راتفرگ  نامگ و  ریسارفک  رامیب  تسه  سک  هچ  بلق  هک 
تاجن یتسار و  زا  دنرود  هچتایح  ناگشیپ  متس  انامه 

تسروخمد تفرعم  اب  ملعاب و  هکتسارپ  شناد  شبلق ز  هک  سکنآ  ره 
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یفطصم يا  وت  رب  هدمآ  دورفادخ  اتکی  نآرق ز  هک  دنادب 
ناج بلق و  رد  دنیآ  عشاخ  یمهنآ  تایآ  هب  نموم  دندرگب 

تسادخ هار  هک  یهار  هتسیاش  هبتسار  هب  ار  نانموم  دنک  تیاده 
راچد مد  ره  دنتسه  دیدرت  هبراگدنوادخ  نارکنم  یلب 
ازج زور  هاگانب  دنیآ  ردارف  دیآ  گرم  تعاس  ات  هک 

دوب هدومرف  ریدقت  هک  يزور  هبدورف  دیایب  یباذع  ناشیارب 
تسازس ملاع  یهاشداپرب  هکتسادخ  هناگی  مکاح  زور  نآ  رد 

وکن راک  هراومه  دنیامنوا  هب  نموم  دنتسه  هک  یناسک 
رامش زور  هب  لخاد  دندرگبراگدرک  تمعن  رپ  تانج  هب 
ام تایآ  بیذکت  دندرک  هکادخ  اتکی  هب  نارفاک  یلو 

باذع يراوخ  لذ و  اب  دندرگبباسح  زور  هب  نازیم  دنرآ  وچ 
راید رهش و  ترجه ز  دندرکبراگدرورپ  هار  رد  هک  یناسک 

ارف هر  زا  دیآ  ناشگرم  رگوادخ  هار  هب  هتشک  دندرگ  وچ 
بیکش لها  دندوب  رایسب  هکبیصن  وکین  يزور  دنیایب 

رانک ره  دهن  يزور  یناوخ ز  هکراگدرک  ناقزار  نیرترب  دوب 
داش دونشخ و  رایسب  دندرگ  هکداهن  ییارس  اهنآ  رب  تنج  هب 

میلح روفغ و  رابدرب و  دوبمیلع  دشاب  هَّللا  هک  انامه 
سرتسد رد  تسار  امش  کنیا  هکسب  تسا و  نیمه  دوخ  قح  ياهنخس 

ماقتنا دشک  دیاب  ردقنامهمامت  هتفر  ملظ  وا  رب  سکنآ  ره 
دوش شهانپ  تشپ و  دنوادخدور  يو  رب  ملظ  نوچ  راب  رگد 

هاش تسه  ادخ  ششخب  کلم  رب  هکهانگ  دشخب  نادزی و  تسروفغ 
بر زور  رد  هدرک  ناهن  ار  شبشبش  هب  نشور  زور  دنکیم  ناهن 

راک رارسا  زار و  همه  دنادباگدرورپ  تسا  ریصب  عیمس و 
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انف دشاب  دنناوخ  هچ  ره  وا  زجادخ  هناگی  قلطم  قح  دوب 
افص الاو  نادزی  صاخ  دوبتاذ  یگرزب  ماقم و  ولع 

نامسآ شوخ ز  ناراب  دناراببناهج  يادخ  ایآ  دننیبن 
زار زمر و  نآ  رد  دشاب  رایسب  هچزان  هب  ار  نیمز  دزاس  زبسرس  هک 

ماک تفای  شتمعن  زا  هک  سکنآ  شوخمامت  یفطل  قلخ  رب  تسارادخ 
ناهج يادخ  کلم  تسه  همهنامسآ  نیمز و  رد  دوب  هچنآ  ره 

ینمیرها تسرود ز  هک  ره  اشوخینغ  شتاذ  هدیدنسپ  شتافص 
امش رهب  تسدومن  رخسمادخ  ار  نیمز  کلم  دیدیدن 

وجتسج فرط  رهز  ریس و  دنکوا  نامرف  هب  ایرد  هب  یتشک  هک 
نیمز يور  هب  دتفین  زگره  هکنینچ  ار  نامسآ  وا  تشادهگن 

راگدرک ناگدنب  رب  تسا  میحرراگدرورپ  تسا  فوئر  انامه 
تسخن نوچ  وا  دناریم  راب  رگدتسرد  هدرک  دنوادخ  ار  امش 

بجع ناسنا  تسا  ساپسان  یلوبر  هراب  رگد  دشخبب  ناج  وا  رب 
تسد دنزایب  نآ  رب  تسیاب  هکتسا  هداد  یکسنم  یتما  ره  هب 

لوبق تبغر  هب  مدرم  دنزاسنلوسر  يا  ارت  فرح  هک  دیابن 
تسخن زا  ياهتسج  ار  هار  وت  هکتسرد  قیرط  رب  ار  قلخ  ناوخب 

لالجلاوذ نآ  هاگآ  تسه  وگبلادج  وت  اب  دنزرو  رافک  وچ 
ازس کیاکی  مدرم  دننیببادخ  تمایق  زور  مکح  دنک 

فالخ عازن و  هار  دیتسجبفالتخا  دوخ  دیدنکف  هچنآ  رد 
نامسآ نیمز و  رد  دوب  هچنآ  رهناهج  يادخ  دناد  هک  ینادن 

لزا ملع  هب  هگآ  تسنآربلمع  رد  دتف  یقافتا  رگا 
رارق یتیگ  تفای  وزک  یئادخراگدرک  رب  راکنیا  تسلهس  هچ 

ادخ زا  ریغ  دندومن  شتسرپاهر  ار  ادخ  اتکی  دندومن 
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لیلج يرکف  هن  تریصب  ملع و  هنلیلد  مه  نآ  رب  زگره  دنرادن 
رای زورنآ  تسار  ناملاظ  اجکراوخ  نادان و  دنتسه و  هشیپ  متس 

ام تایآ  زا  ددرگب  توالتادخ  نارفاک  رب  هک  هگنآ  ره 
رثا ینیب  راکنا  يدحبرظن ز  ییامن  نوچ  ناشراسخر  هب 

بت بات و  زا  ناوارف و  مشخ  زبضغ  طرف  دشاب ز  کیدزن  هک 
رشو یمخز  دنناسر  ناشیاربرو  هلمح  نانموم  رب  دندرگب 
ام تایآ  دنیامن  توالتادخ  نانموم  نآ  هک  یمرج  هب 

رتب مه  نیا  زا  یباذع  مشخ و  هبربخ  نم  مهدیم  امش  رب  وگب 
زاین یب  نآ  تسداد  هدعو  یمهزاب  هک  یهاگیاپ  نآ  خزود  دوب 

هانپ دزیا  مشخ  زا  دنباینهاگیاج  نآ  تسیهاگیاجدب  هک 
شوگ زین  لثم  نیا  رب  دیزاسبشوهو  یلقع  دیراد  هکنآ  رگا 

راگزور رد  دیدومن  شتسرپراگدرک  ناشدیدناوخ  هک  یناتب 
سگم قلخ  هب  رداق  دنشابنسکو  صخش  ره  دندرگ  عمج  رگا 

سپ دنریگ  هک  رداق  دنشابنسگم  دناتس  اهنآ  زا  يزیچ  وچ 
راک ماجنا  رب  تردق  دنرادنراوخ  دنلیلذ و  دباع  دوبعم و  وچ 

دنتخادرپب نادزی  ریغ  رب  هکدنتخانشن  دنوادخ  ماقم 
اهتنا یب  تسه  یتردق  اروادخ  اتکی  تسه  ردتقم  یسب 

رگد شناربمغیپ  تسدیزگرشب  عمج  کئالم ز  عمج  ز 
راگدرک دوخ  راک  رد  تسریصبراگدرورپ  تسا  عیمس  انامه 

دوجو دبایب  نیا  زا  سپ  هچ  ره  هبدوب  زیچ  ره  هب  شملع  تسا  طیحم 
تشذگرس ره  نایاپ  تسا  نینچتشگزاب  وارب  هلمج  دنیامن 

دوجس عوکر و  مد  ره  دییامندوج  ناک  نآ  شیپ  نانموم  يا  سپ 
راگتسر ندش  دهاوخ  ماجنارسراگزور  رد  هک  ره  دنک  یئوکن 
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لاتق مه  نانمشد  اب  يوس  نآ  زولادج  وخدب  سفن  اب  درک  دزس 
زاب دیدرگ  فطل  رد  ار  امشزارفرس  سب  دیتشگ  مالسا  هب 

ادخ هداهن  تمحز  هن  جنر و  هنامش  يارب  زگره  فیلکت  هب 
لیلج درم  دوب  امش  دج  هکلیلخ  نید  نییآ و  دننامه 

امش مان  تسدناوخب  ناملسمادخ  هناگی  اهرتشیپ ، نیا  زا 
امش مه  نامدرم  رگد  هاوگیفطصمامش  رب  دوب  دهاش  هک 

زارتحا تاکز  زا  دوخ  دیزاسمزامن  دزیا  رهب  زا  دیناوخب 
راگدرورپ يرای ز  دیهاوخبراگدرک  رب  دییوجب  لسوت 

تسادخ هناگی  يریصن  وکین  هچتسامش  یلو  هاشداپ و  وا  هک 

دجم www.Ghaemiyeh.comدیما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


312 ص :
ذخآم عبانم و  تسرهف 

: رشان نارهت ، متشه ، پاچ  تاعطقم ، تالیثمت و  تایونثم و  دئاصق و  ناوید  نیورپ ؛ یماصتعا ، - 
.1363 یماصتعا ، حتفلاوبا 

نارهت 1375. هاگن ، تاراشتنا  مود ، پاچ  ورسخ ؛ رصان  ناوید  ثراح : نبورسخ  نب  رصان  يزورملا  یخلبلا  ینایدابقلا  - 
. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  ياهشمق ؛ یهلا  میکح  ناوید  تایلک  يدهم : ياهشمق ، یهلا  - 

مالسا ناتسکاپ ، ناریا و  یـسراف  تاقیقحت  زکرم  نیدلا ، جارـس  دیـس  رتکد  حیحـصت  هب  نیحلاصلا  جارـس  نیدلاردب ؛ يریمـشک ، يردب  - 
.1376 دابآ ،

: عوضوم بسح  رب  نیدلا  لالج  انالوم  يونثمراعشا  میظنت  يونثملا  تآرم  هب  موسوم  يولوم  يونثم  مکح  صـصق و  هنیئآ  نیـسح ؛ ذملت  - 
، يونثم تاغل  گنهرف  تایبالا و  فشک  اب  رگید . ثحاـبم  يوبن و  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  یمالـسا ، ناـفرع  قـالخا و  مکح ، اهناتـساد ،

.1361 ام ؛ تایرشن  هلسلس  نارهت ، لوا ، پاچ 
.1362 نارهت ، تیاده ، یشورفباتک  لوا ، پاچ  يولیرب  سمش  حیحصت  مامتهاب و  یماج ، ناوید  تایلک  نامحرلادبع ؛ یماج ، - 

.1362 تایرشن ، هلسلس  نارهت ، لوا ، پاچ  یمرک ، دمحا  ششوک  هب  یناقشوج  زاین  ناوید  زاین ؛ یناقشوج ، - 
.1363 نارهت ، ام »  » تایرشن هلسلس  لوا ، پاچ  یمرک ، دمحا  ششوک  هب  يدزی  نوحیج  ناوید  دمحم ؛ ازریم  نوحیج ، - 
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نارهت 1374. دام ، باتک  لوا ، پاچ  یسراف ، ینافرع  نوتم  نسح ؛ دمحم  يرئاح ، - 

یماج نامحرلادـبع  نیدـلارون  ءارعـشلا  متاخ  روثنم  موظنم و  راثآ  لاوحا و  خـیرات  رد  تاقیقحت  نمـضتم  یماج  رغـصا ؛ یلع  تمکح ، - 
.1363 نارهت ، سوت ، تاراشتنا  يرمق ؛) يرجه   898 - 817)

نارهت 1363. یئانس ، هناخباتک  مود ، پاچ  یهلا ، قشع  بتکم  هرابرد  یطوبسم  حرش  اب  جالح  روصنم  ناوید  روصنم ؛ جالح ، - 
نارهت 1362. وطسرا ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  یناورش ، یناقاخ  ناوید  یلع ؛ نب  میهاربا )  ) یلیدب نیدلا  مجعلا  ناسح  یناورش ، یناقاخ ، - 

نارهت 1366. سوت ، تاراشتنا  موس ، پاچ  تایبدا ؛ گنهرف  ارهز ؛ ایک ،)  ) يرلناخ - 
. مق یمالسا  غیلبتلاراد  یتاعوبطم  شخپ  زکرم  يدیعس ، اضرمالغ  دیس  زا  ياهمدقم  اب  فسوی  جح  فسوی ؛ یئاضر ، - 

، نارهت لوا ، پاچ  یمرک  دـمحا  شـشوک  هب  ناتـسرکش )  ) يزاریـش يامه  ناوید  يزاریـش ؛) يامه   ) هب صلختم  دـمحم  ناخیلق ، اـضر  - 
.1363 ام ، تایرشن  هلسلس 

. نارهت یملع ، یتاعوبطم  هسسوم  لوا ، پاچ  ۀقیقحلا ؛ ۀقیدح  تاقیقحت  سردم ؛ يوضر ، - 
.1363 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  هسسوم  مراهچ ، پاچ  یغورف ، یلع  دمحم  مامتهاب  يدعس ؛ تایلک  هلادبع ؛ نب  حلصم  يدعس ، - 

نارهت 1378. یگدنز ، ملع و  تاراشتنا  لوا ، پاچ  يدلج ،  5 ون ، فراعملا  ةریاد  نیسحلادبع ؛ نایدیعس ، - 
؛ ققحم يدهم  رتکد  رظن  ریز  يزرمارف  درگ  ناطلـس  یلع  رتکد  مامتها  هب  همان  بابر  يولوم ؛) نیدلا  لالج  انالوم  دنزرف  ، ) دـلو ناطلـس  - 

.1377 اداناک ، لیگ  کم  هاگشناد  نارهت - هاگشناد  یمالسا  تاعلاطم  هسسوم  نارهت ،
؛ يوضر سردم  مامتها  یعسب و  تسرهف  یشاوح و  همدقم و  اب  يونزغ ؛ یئانس  مدآ  نب  دودجم  دجملاوبا  میکح  ناوید  يونزغ ، یئانـس  - 

نارهت 1362. یئانس ، هناخباتک  تاراشتنا  موس ، پاچ 
نارهت 1371. يروهط ، هناخباتک  مود . پاچ  دحوم ؛ دمص  رتکد  مامتهاب  يرتسبش  دومحم  خیش  راثآ  هعومجم  دومحم : يرتسبش ، - 
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نارهت 1373. سودرف ؛ تاراشتنا  مهد ؛ پاچ  يدلج   5 یسراپ ، نابز  ورملق  رد  ناریا و  رد  تایبدا  هلا ؛ حیبذ  افص ، - 

.1364 ام ؛ تایرشن  هلسلس  نارهت ، لوا ، پاچ  ینارهت ؛ لدشوخ  ناوید  ینارهت ؛) لدشوخ   ) هب صلختم  ربکا  یلع  هاوخ  حلص  - 
.2535 نارهت ، يدرگناهج ، تاعالطا و  ترازو  هناخپاچ  یناتسیس ، یخرف  میکح  ناوید  یناتسیس : یخرف  - 

، یعیفـش یلع  دیـس  حیحـصت  همدـقم و  اب  سدـق ؛ رازلگ  هلاسر  اب  هارمه  یناشاک  ضیف  راعـشا  ناوید  تایلک  نسحمالم ؛ یناشاک ، ضیف  - 
نارهت 1373. هماکچ  رشن  موس ، پاچ 

نارهت 1369. سردم ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  یسراف ، رثن  مظن و  نرق  هدزای  بختنم  ملق  لآ  راثآ  دیمح ؛ ناگورگ ، - 
نـسحلاوبا حیحـصتو  مامتها  هب  تایعابر ؛ تایونثم و  تاـعطق  تاـیلزغ  دـیاصق  یجیهـال ، ضاـیف  ناوید  یلع ؛ نب  قازرلادـبع  یجیهـال ، - 

نارهت 1369. یلاع ، شزومآو  گنهرف  ترازو  هب  هتسباو  یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  تکرش  لوا ، پاچ  هداز ، ناشیرپ  نیورپ 
نیدلاءاهب رتکد  دنودالوف و  يدهم  دمحم  رتکد  هژورپ  نآرق  دیتاسا  همدـقماب  دـجم و  دـیما  موظنم  همجرت  اب  دـیجم  نآرق  دـیما ؛ دـجم ، - 

نارهت 1376 دجم ، دیما  لوا ، پاچ  یهاشمرخ ،
ناهفصا 1349. یفقث  یشورفباتک  حناوس ؛)  ) عناق ناوید  نیسح ؛ دمحم  یئ ، هفسا  یسردم  - 

.1367 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  هسسوم  لوا ، پاچ  راعشا ؛) هعومجم   ) نامیا غورف  یلعدمحم ؛ ینادرم ، - 
.1345 نارهت ، س ) ا -  ) لوا نیلکنارف ج  تاراشتنا  هسسوم  فراعملا ، ةریاد  نیسحمالغ ؛ بحاصم ، - 

.1362 يراشفا ، یتاعوبطم  هاگنب  نارهت  مود  پاچ  یسیفن ؛ دیعس  داتسا  همدقم  اب  يونثم  بابل  بل  انالوم ؛ یفشاک ، نیسحالم  - 
؛) س  ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  لوا  پاـچ  س ؛)  ) ینیمخ ماـما  راعـشا  هعومجم  ماـما  ناوید  هلا ؛ حور  ینیمخلا ، يوسوم  - 

نارهت 1372.
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عیدب ملق  هب  يولوم  لاح  حرش  مامضناب  يزیربت ، سمش  تایلک  دمحم ، نیدلا  لالج  انالوم  يولوم ، - 

نارهت 1367. ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسسوم  مهدزای ، پاچ  سمش ، ناوید  تاریبعت  تاغل و  گنهرف  همیمض  هب  رفنازورف ، نامزلا 
تاراشتنا لوا ، پاچ  لابقا ، داوج  مامتهاب  هداز و  یساملس  داوج  رتکد  همدقم  اب  يونعم  يونثم  یخلب ، دمحمنیدلا  لالجانالوم  يولوم ، - 

نارهت 1374. لابقا ،
تاراشتنا پاچ و  هسـسوم  نامرهقدـمحم ، تاقیلعت  حیحـصت و  همدـقم  اب  يوره ، مظاـن  ناوید  ق ؛). نرق 11 ه .  ) خرف ـالم  يوره  مظاـن  - 

دهشم 1374. يوضر ، سدق  ناتسآ 
رصع 1379. رشن  لوا  پاچ  نارهت  دوبن ؛ سکچیه  ادخ  ریغ  يروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ترازو  ترایزو  هرمع  داتس  یگنهرف  دحاو  - 

یناشلگ تاراشتنا  لوا ، پاـچ  يریه ؛ رـصان  همدـقم  اـب  یقارع  ناوید  تاـیلک  یقارع ؛) هب  صلختم   ) میهاربا نیدـلارخف  خیـش  ینادـمه ، - 
نارهت 1362.
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هیامن

آ:
303 میمح ، بآ 

،231 ، 226 ، 190 ، 175 ، 173 ، 135 ، 45 تایح ، بآ 
153 لالز ، بآ 

200 ، 190 مزمز ، بآ 
61 سونبآ ،

226 ، 208 ، 184 ، 171 ، 170 ، 163 ، 159 ، 154 ، 139 ، 133 ، 132 ، 131 ، 128 ، 120 ، 119 ، 118 ، 113 ، 111 شتآ ،
106 هدکشتآ ،

258 ، 234 ، 231 ، 206 ، 202 ، 152 ، 140 ، 124 ، 105 ، 96 ، 69 ، 27 ، 26 ، 21 ، 12 ، 10 مدآ ،
282 ، 261 ، 239 ، 238 ، 234 ، 184 ، 180 رذآ ،

241 ، 230 ، 93 ناجیابرذآ ،
144 ، 98 هتسارآ ،

205 سودرف ، شیارآ 
302 ، 278 ، 242 ، 226 ، 213 ، 198 ، 195 ، 189 ، 184 ، 163 ، 151 ، 133 ، 84 ، 84 ، 83 نامسآ ،

161 ریغص ، يایسآ 
141 ، 67 ، 19 قافآ ،

،237 ، 221 ، 216 ، 215 ، 208 ، 198 ، 193 ، 185 ، 184 ، 155 ، 152 ، 151 ، 145 ، 143 ، 141 ، 133 ، 92 ، 97 ، 77 ، 70 ، 69 ، 57 باتفآ ،
296

141 قح ، لآ 
153 لیلخ ، لآ 

96 ، 27 لوسر ، لآ 
275 ناساس ، لآ 

218 یبن ، لآ 
216 نیمآ ،

157 ، 147 ادخ ، زاوآ 
263 يرئاح ، هَّللا  تیآ 

263 ینیمخ ، یفطصم  دیس  هَّللا  تیآ 
: فلا

126 ، 122 ، 118 ، 117 لیبابا ،
105 رهدلادبا ،
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276 ، 261 ، 256 ، 235 ، 231 ، 226 ، 225 ، 180 ، 165 ، 160 ، 139 ، 47 میهاربا ،
84 ههربا ،

307 ، 300 ، 255 ، 142 ، 105 ، 97 سیلبا ،
201 نانجلا ، باوبا 

50 يوجنگ ، ءالعلاوبا 
223 لیاضفلاوبا ،

28 مدآ ، نبدودجم  دجملاوبا 
96 رکبوبا ،

167 دیعسوبا ،
14 نیعموبا ،

233 ، 232 ، 172 ، 68 لالجا ،
141 قح ، لالجا 

159 جاجتحا ،
256 ، 162 ، 3 دحا ،

،129 ، 87 ، 85 ، 73 ، 72 ، 60 ، 44 ، 32 ، 24 مارحا ،
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298 ، 282 ، 260 ، 253 ، 251 ، 250 ، 248 ، 242 ، 236 ، 232 ، 223 ، 209 ، 192 ، 190 ، 138 ، 136 ، 133

80 ، 35 نازحا ،
251 ، 38 ناسحا ،
304 جح ، ماکحا 

298 ، 288 ، 286 ، 281 ، 277 ، 275 ، 198 ، 156 ، 151 ، 150 ، 140 ، 137 ، 106 ، 67 ، 41 ، 37 ، 8 دمحا ،
19 رمحا ،
70 روحا ،

210 لوحا ،
282 ، 216 ، 211 رتخا ،

184 ، 178 ، 71 ، 30 رضخا ،
304 ، 260 ، 255 ، 254 ، 253 ، 210 ، 136 صالخا ،

123 ، 98 قالخا ،
179 ینسحم ، قالخا 

211 مهدا ،
69 نیعبرا ،

41 (1) 14 یغیطامثرا ،
77 ماح ،

199 ، 161 داشرا ،
185 ، 135 ضرا ،

142 ، 105 ناکرا ،
202 ، 172 لزا ،

69 رهزا ،
181 ، 139 ، 130 ، 129 ، 125 ، 110 ، 107 هنانحنتسا ،

139 ، 4 ، 3 رارسا ،
258 جحرارسا ،

179 یمساقرارسا ،
105 ایربکرارسا ،

311 ، 291 ، 287 ، 276 ، 240 ، 237 ، 224 ، 205 ، 105 مالسا ،
165 ، 61 امسا ،

،287 ، 281 ، 236 ، 114 ، 47 ، 22 ، 21 ، 11 لیعامسا ،
231 دوسا ،

169 تاعمللاۀعشا ،
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182 ، 146 ، 127 ، 96 باحصا ،
157 ص ،)  ) لوسر باحصا 

88 ، 79 لیف ، باحصا 
145 دجسم ، باحصا 

222 ، 57 ، 2 ایفصا ،
289 مانصا ،

234 یحضا ،
233 راوطا ،

293 ماصتعا ،
259 کلملا ، ماصتعا 

100 ، 54 یبارعا ،
252 فارعا ،

184 ، 69 مظعا ،
152 ، 59 نایعا ،

50 نیدلا ، لضفا 
151 ، 76 ، 73 ، 53 ناغفا ،

273 ناتسناغفا ،
20 نوطالفا ،

241 ، 221 ، 141 ، 69 كالفا ،
295 ، 233 ، 232 ، 175 ، 153 ، 150 ، 135 ، 134 ، 124 لابقا ،

155 باطقا ،
231 ، 24 ، 15 ، 6 میلقا ،

53 لد ، میلقا 
210 لحکا ،

304 ، 224 ، 38 ، 26 مارکا ،
162 ءاجتلا ،

77 هَّللادمحلا ،

. 1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس  - 1
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287 دوعس ، لا 

212 ، 204 مالسلا ،
165 ، 159 ، 158 هَّللا ،

289 ربکا ، هَّللا 
81 ، 80 عادولا ،

224 ماهلا ،
247 یهلا ،
53 سایلا ،

285 ، 213 ارقلا ، ما 
95 يدهلا ، ماما 

249 داجس ، ماما 
256 یبتجم ، ماما 

306 فورعم ، هبرما 
78 ، 59 نایبص ، ما 

299 دجم ، دیما 
26 نیما ،

95 ادخ ، نیما 
260 قحلانا ،

290 ، 140 ، 222 ، 212 ، 163 ، 140 ایبنا ،
242 مجنا ،

290 ، 276 ، 240 ، 236 ، 96 ، 44 ، 23 لیجنا ،
276 سلدنا ،

173 هَّللا ، لزنا 
222 ، 57 سنا ،

34 هیکاطنا ،
208 ماعنا ،
61 سافنا ،
305 قافنا ،
19 سفنا ،

179 یلیهس ، راونا 
147 هَّللاانا ، ینا 

155 ، 222 ، 162 ایلوا ،
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218 مامتها ،
255 نمیرها ،

292 ، 273 ، 263 ، 224 ، 101 ، 69 ، 58 ، 50 ناریا ،
311 ، 310 ، 305 ، 300 ، 257 ، 253 ، 248 ، 224 ، 67 ، 59 ، 46 ، 42 ، 41 ، 37 ، 27 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 12 ، 2 دزیا ،

16 ، 11 رواد ، دزیا 
254 ، 215 ، 212 ، 184 ، 146 ، 88 ، 69 ، 52 ، 43 نامیا ،

96 يرسک ، ناویا 
50 نیادم ، ناویا 

ب:
77 ، 57 لباب ،

264 ، 206 174 ، 171 ، 148 ، 131 ، 113 ، 100 ، 99 ، 99 ، 86 ، 82 ، 74 ، 61 ، 54 ، 44 ، 37 ، 35 ، 31 ، 15 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 هیداب ،
91 لاصو ، هاگراب 

223 ، 178 مرا ، غاب 
274 ، 225 ناوضر ، غاب 

256 رقاب ،
143 زامن ، گناب 

156 ، 155 ، 143 ، 142 دیزیاب ،
286 ، 282 ، 268 ، 266 ، 248 ، 238 ، 232 ، 226 ، 226 ، 221 ، 138 ، 119 ، 108 ، 10 ، 4 تب ،

282 ، 266 ، 265 ، 228 ، 207 ، 190 ، 189 ، 184 ، 47 ، 37 ، 32 ، 11 هناختب ،
268 ، 205 هدکتب ،

221 رگتب ،
254 ، 227 سفن ، تب 

233 ، 232 ، 172 ، 171 ، 164 ، 133 ، 131 ، 125 ، 113 ، 54 رحب ،
183 نازوالارحب ،

54 نامعرحب ،
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319 ص :
90 نیرحب ،

183 يریمشک ، ینیح  میهاربا  نب  مالسلادبع  نب  نیدلاردب 
219 ناخ ، عیدب 

69 دیف ، جرب 
257 خزرب ،

61 انیس ، هکرب 
55 انح ، گرب 
207 نمهرب ،

104 هرصب ،
288 ، 285 ، 239 ، 238 ، 232 ، 232 ، 177 ، 171 ، 73 ، 72 ، 66 ، 10 ، 2 احطب ،

217 ، 101 ، 93 ، 54 ، 52 ، 51 ، 45 ، 34 دادغب ،
91 ، 37 هعقب ،

294 ، 293 ، 78 ، 72 لالب ،
233 ، 101 ، 41 ، 40 ، 34 ، 28 ، 14 خلب ،

39 معلب ،
79 شعنلا ، تانب 

257 ، 165 مدآ ، ینب 
66 هبیش ، ینب 

96 همطاف ، ینب 
32 مکحلاوب ،

199 رکبوب ،
194 هفینحوب ،

93 ، 82 ، 13 ناتسوب ،
316 نایفسوب ،

216 ، 88 ، 79 ، 72 ، 67 سیبقوب ،
328 ، 78 بهلوب ،

161 دلو ، ناطلس  دمحا  نیدلاءاهب 
90 ایرکز ، نیدلاءاهب 

303 ، 302 ، 223 ، 213 ، 206 ، 204 ، 189 ، 118 ، 105 ، 77 ، 76 ، 62 ، 18 تشهب ،
188 ، 170 ، 99 ، 34 نابایب ،

190 مدع ، نابایب 
243 ، 181 ، 144 ، 108 تیب ،
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292 ، 280 ، 276 ، 218 ، 98 ، 96 ، 69 ، 40 ، 37 ، 32 ، 11 مارحلا ، تیب 
291 ، 286 ، 256 ، 243 ، 238 ، 232 ، 180 ، 168 ، 159 ، 66 ، 48 ، 32 هَّللا ، تیب 

254 ، 219 مارحلا ، هَّللا  تیب 
225 مارح ، تیب 
304 ادخ ، تیب 

168 ، 91 ، 4 رومعم ، تیب 
73 ، 67 ، 63 اضیب ،

20 ، 17 تعیب ،
پ:

273 ناتسکاپ ،
165 قلاخ ، هدرپ 

207 ، 190 ، 189 ، 153 ، 146 ، 142 ، 125 ، 97 ، 80 هناورپ ،
311 ، 100 راگدرورپ ،
259 یماصتعا ، نیورپ 

275 نایفسروپ ،
69 نارمع ، روپ 
174 ناغم ، ریپ 

،274 ، 255 ، 222 ، 215 ، 198 ، 185 182 ، 158 ، 157 ، 156 ، 147 ، 146 ، 144 ، 141 ، 139 ، 122 ، 89 ، 39 ، 25 ، 22 ، 21 ، 20 ، 17 ربمغیپ ،
281

149 ، 127 ، 126 ، 123 ، 122 ، 117 ، 85 ، 84 لیپ ،
ت:

209 ، 195 ، 97 توبات ،
239 ، 70 كرات ،

225 ، 223 هَّللا ، كرابت 
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320 ص :
63 تبت ،

241 ، 167 ، 106 ، 89 زیربت ،
84 كوبت ،

192 دیرجت ،
189 هفحت ،

50 نیقارعلاۀفحت ،
183 صلخت ،

190 ، 189 ، 172 تبرت ،
76 عیبرت ،

245 میرک ، نآرق  همجرت 
186 عیجرت ،

270 ، 157 ، 146 ، 23 ، 16 اسرت ،
272 ، 224 ، 192 ، 25 ، 18 كرت ،

38 ناتسکرت ،
273 ، 263 هیکرت ،
210 ، 150 جنرت ،

214 ، 70 ، 69 قایرت ،
145 هیکزت ،

306 ، 260 ، 255 ، 77 ، 60 حیبست ،
65 ، 60 ایرث ، حیبست 

226 مینست ،
167 فوصت ،

212 ، 211 ، 208 ، 204 ، 180 ، 24 میظعت ،
179 ریسفت ،

201 نآرق ، ریسفت 
201 یفاولاو ، یفاصلاو  ریسفت 

298 ، 243 ، 209 ، 199 ، 66 ریصقت ،
140 دیلقت ،
253 يوقت ،

104 ، 98 ریبکت ،
158 ، 147 بیذکت ،

310 توالت ،
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54 زومت ،
194 لجادابدنت ،

59 ، 23 میعنت ،
251 ، 112 ، 111 ، 102 هبوت ،

291 ، 287 ، 280 ، 174 ، 141 دیحوت ،
290 ، 233 تاروت ،

273 ، 263 ، 230 نارهت ،
234 تینهت ،
210 تیهت ،

171 ، 136 ، 104 غیت ،
54 هاگ ، ممیت 

ث:
76 ، 59 نابعث ،

306 ، 125 دومث ،
96 انث ،

164 ، 163 ، 152 باوث ،
ج:

277 ، 95 ، 62 هبعک ، هماج 
203 ، 176 ، 173 ، 171 ، 169 یماج ،

228 ناناج ،
88 یسدق ، ناج 

231 ، 164 ، 83 هبعک ، ناج 
164 نادواج ،

205 ، 198 ، 194 هاج ،
298 قحلاءاج ،

285 همحرلا ، لابج 
236 ، 226 ، 205 ، 204 ، 187 ، 160 ، 96 ، 95 ، 84 ، 75 ، 54 ، 22 لیئربج ،

65 همحرلا ، لبج 
216 روطلا ، لبج 
210 ، 205 ههبج ،

305 هدج ،
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321 ص :
188 ، 73 سرج ،
189 ، 172 هولج ،

311 ، 302 ، 301 ، 234 ، 140 لیلج ،
147 ، 141 دامج ،

194 ، 156 ، 156 ، 148 ، 144 تعامج ،
264 ، 202 ، 193 ، 175 ، 172 ، 171 ، 164 ، 94 ، 82 ، 37 لامج ،

178 ، 99 هبعک ، لامج 
236 ، 231 تارمج ،

58 هرمج ،
204 لیمج ،

222 ، 57 نج ،
308 ، 278 تانج ،

82 نانج ،
308 ، 270 ، 210 ، 209 ، 137 ، 84 ، 83 ، 61 ، 45 ، 23 تنج ،

177 اواملا ، تنج 
72 اوام ، تنج 

231 ، 155 ، 144 داوج ،
251 ، 49 دوج ،
65 ، 47 ازوج ،
217 ناقشوج ،

225 نشوج ،
138 ، 80 ، 58 ، 33 نالوج ،

132 ، 77 ، 17 رهوج ،
152 يرثوک ، يوج 

305 ، 264 ، 130 داهج ،
69 ربکاداهج ،

233 ، 141 ، 130 دهج ،
206 ، 141 لهج ،

199 منهج ،
158 ، 146 ، 23 دوهج ،

242 ، 235 ، 233 ، 230 نوحیج ،
چ:
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125 مزمز ، هاچ 
27 مظعا ، خرچ 
95 کلم ، خرچ 

214 ، 200 ، 141 مشچ ،
190 رتمشچ ،

164 ناج ، مشچ 
193 ینعم ، مشچ 

280 ، 227 مزمز ، همشچ 
222 رثوک ، همشچ 

204 ناویح ، همشچ 
263 ثیدح ، لهچ 

261 ، 213 ، 54 نیچ ،
ح:

249 ، 239 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 232 ، 232 ، 231 ، 202 ، 133 ، 116 ، 65 ، 6 ، 61 ، 57 ، 55 جاح ،
191 ، 136 ، 2 تاجاح ،

232 ، 152 ، 146 ، 94 ، 85 ، 61 ، 7 تجاح ،
54 رجاح ،

273 یتشر ، یلع  خیش  جاح 
58 ناهیک ، جاح 

271 ، 135 ، 124 ، 120 ، 95 ، 84 ، 29 ، 22 یجاح ،
256 ، 250 ، 220 ، 173 ، 138 ، 130 ، 123 ، 86 ، 37 ، 33 ، 30 ، 29 ، 23 ، 12 نایجاح ،

157 ، 146 ، 84 هَّلل ، شاح 
77 شبح ،

64 هَّللا ، لبح 
282 نیتملا ، لبح 

227 ، 119 ، 116 بیبح ،
،102 ، 90 ، 86 ، 83 ، 73 ، 72 ، 68 ، 65 ، 57 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 42 ، 41 ، 40 ، 37 ، 36 ، 30 ، 29 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 11 ، 10 ، 3 جح ،

،112 ، 104 ، 103

www.Ghaemiyeh.comهیامن ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


322 ص :
،232 ، 215 ، 208 ، 204 ، 193 ، 191 ، 181 ، 180 ، 168 ، 160 ، 155 ، 149 ، 144 ، 143 ، 142 ، 134 ، 130 ، 129 ، 125 ، 119 ، 114 ، 113

303 ، 275 ، 271 ، 257 ، 249 ، 247 246 ، 243 ، 239 ، 236
270 ، 269 ، 268 ، 116 ، 84 ، 79 ، 5 باجح ،

303 ، 287 ، 135 ، 103 ، 98 ، 98 ، 15 ، 13 ، 12 جاجح ،
243 ، 30 راجح ،

275 ، 273 ، 272 ، 268 250 ، 249 ، 248 ، 212 ، 208 ، 205 ، 193 ، 192 ، 172 ، 168 ، 162 ، 99 ، 97 ، 93 ، 23 ، 14 ، 2 ، 2 زاجح ،
270 رغصا ، جح 

270 ، 190 ، 185 ، 184 ، 58 ربکا ، جح 
27 ، 23 ، 19 ، 15 ، 14 تجح ،

223 یناث ، رقاب  مالسالا  تجح 
298 ، 284 ، 237 ، 234 ، 232 ، 231 ، 216 ، 212 ، 209 ، 84 ، 71 ، 67 ، 11 رجح ،

216 تارجح ،
236 ، 232 ، 87 ، 74 ، 72 ، 71 ، 51 ، 43 ، 21 دوسالارجح ،

71 كولم ، جح 
233 دادح ،

218 ، 188 ، 179 ، 67 ، 43 ثیدح ،
233 دیدح ،

67 هکم ، هقیدح 
28 ۀقیقحلاۀقیدح ،

326 ، 304 ارح ،
298 ، 223 ، 194 ، 24 ، 23 ، 11 مارح ،

20 برح ،
176 ، 174 ، 173 ، 110 ، 88 ، 86 ، 84 ، 79 ، 83 ، 68 ، 66 ، 62 ، 32 ، 30 ، 27 ، 15 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 مرح ،

283 ، 272 ، 265 ، 255 ، 249 ، 248 ، 246 ، 239 ، 238 ، 236 ، 234 ، 231 ، 223 ، 216 ، 215 ، 202 ، 190 ، 178
304 ، 223 ، 85 ، 65 تمرح ،

89 هبعک ، مرح 
208 نیمرح ،

175 ، 148 ، 99 ریرح ،
135 ، 133 ، 124 فیرح ،

298 ، 287 ، 285 ، 282 ، 264 ، 223 ، 211 ، 207 ، 205 ، 193 ، 174 ، 88 ، 53 ، 27 ، 24 ، 8 ، 7 ، 6 میرح ،
304 یحو ، میرح 

224 ماسح ،
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161 یپلچ ، نیدلا  ماسح 
50 مجعلا ، ناسح 

64 یفکو ، هَّللانبسح 
140 ، 67 دسح ،

261 ، 233 ، 99 ترسح ،
203 یلیب ، رلگیبولماش  ناخ  نسح 

1 روصنم ، نبا  نیسح 
179 ارقیاب ، نیسح 

217 یناقشوج ، نیسح 
318 ع ،)  ) نیسح

231 ، 199 ، 139 ، 125 ، 95 ، 42 ، 40 ، 26 ، 8 رشح ،
110 قح ، ترضح 

249 قداص ، ترضح 
271 ، 244 ، 198 ، 181 ، 165 ، 162 ، 151 ، 136 ، 134 ، 128 ، 105 ، 103 ، 97 قح ،

168 ، 165 یلاعت ، قح 
269 ، 233 ، 134 ، 39 ، 27 ، 26 ، 23 ، 21 ، 20 تمکح ،

235 ، 1 جالح ،
197 ، 194 ، 182 ، 154 ، 86 ، 11 لالح ،

101 بلح ،
184 ، 178 ، 156 هقلح ،

236 هبعک ، هقلح 
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323 ص :
148 ، 85 ، 61 هلح ،

255 ، 181 ، 144 دمح ،
129 ، 115 ، 111 هنانح ،

210 ، 56 ، 55 ، 47 لظنح ،
70 ، 56 طونح ،

234 ، 82 ، 72 ، 63 ، 10 اوح ،
141 ، 83 اروح ،

212 ، 163 يروح ،
120 ضوح ،

280 رثوک ، ضوح 
181 ، 96 یح ،

192 ، 172 ، 158 ، 131 ، 46 تایح ،
288 ، 281 ، 261 رواد ، یح 

222 ، 70 ، 20 ردیح ،
175 ، 157 ، 147 هلیح ،

خ:
204 ، 150 ، 26 متاخ ،

77 ، 62 ، 60 برع ، نوتاخ 
258 ، 248 ، 243 ، 239 ، 229 ، 170 ، 100 ، 99 ، 97 ، 7 نالیغمراخ ،

213 ، 158 ، 147 كاشاخ ،
202 ، 200 صاخ ،

220 ، 26 ناقاخ ،
72 شربکا ، ناقاخ 

50 هاشناورش ، رهچونم  ربکا  ناقاخ 
86 ، 83 ، 72 ، 71 ، 67 ، 63 ، 60 ، 50 یناقاخ ،

288 ، 101 قلاخ ،
282 ربکا ، قلاخ 

265 ، 228 هاقناخ ،
291 ، 101 ادخ ، هناخ 

7 لد ، هناخ 
20 رومعم ، هناخ 
103 ادخ ، هناخ 
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268 هبعک ، هناخ 
236 ، 198 ، 18 ، 177 ، 164 ، 131 ، 118 ، 117 ، 111 ، 109 ، 97 ، 26 ادخ ،

223 ، 213 مادخ ،
300 ، 122 ، 98 ، 94 ، 20 دنوادخ ،

266 ، 228 ، 91 تابارخ ،
203 ، 175 ، 101 ، 77 ، 74 ، 73 ، 73 ، 57 ، 28 ، 14 ، 2 ناسارخ ،

264 ، 192 ، 177 ، 171 ، 111 هقرخ ،
98 ، 86 ، 73 ، 69 ، 11 ورسخ ،
196 ، 189 ، 121 ، 81 تشخ ،

218 ، 151 ، 67 ، 29 مصخ ،
230 ، 229 ، 223 ، 180 ، 175 ، 172 ، 159 ، 158 ، 155 ، 143 ، 132 ، 88 ، 83 ، 76 ، 75 ، 69 ، 68 ، 67 ، 55 ، 53 ، 51 رضخ ،

257 ، 253 ، 226 ، 185 ، 126 ، 115 ، 75 دلخ ،
152 قح ، تعلخ 

233 ، 153 ، 125 ، 100 قلخ ،
159 ، 144 تقلخ ،

118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 113 ، 111 ، 110 ، 106 ، 104 ، 103 ، 100 ، 97 ، 97 ، 91 ، 88 ، 83 ، 72 ، 67 ، 22 ، 20 ، 2 لیلخ ،
،234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 226 ، 202 ، 184 ، 180 ، 159 ، 154 ، 153 ، 137 ، 133 ، 132 ، 131 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 121 ، 119

311 ، 306 ، 284 ، 275 ، 274 ، 239 ، 238 ، 237 ، 236 ، 235
180 ربکا ، لیلخ 

291 ، 282 ، 274 ، 260 ، 255 ، 253 ، 240 ، 238 ، 235 ، 137 ، 112 ، 2 هَّللا ، لیلخ 
211 ، 134 ، 4 رامخ ،

271 ، 19 سمخ ،
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324 ص :
290 ینیمخ ،

183 دعس ، نیدلادیعس  هجاوخ 
181 مالسا ، دمحم  هجاوخ 

101 مزراوخ ،
302 ، 281 ، 195 ، 136 ، 133 ، 71 ، 44 دیشروخ ،

197 ، 168 ، 163 ، 58 ، 51 فوخ ،
226 ، 221 ، 220 ، 79 ربیخ ،

294 ، 292 ، 285 ، 283 فیخ ،
د:

215 فوخلاراد ،
69 مالسلاراد ،

223 مالس ، راد 
65 دواد ،

251 ، 234 ، 232 ، 222 ، 70 رواد ،
17 ربکارواد ،

257 ، 237 ، 172 ، 54 ، 45 هلجد ،
213 ، 206 ، 205 ، 96 هاگرد ،

265 ، 164 ، 155 ، 143 شیورد ،
279 ، 112 ، 104 اعد ،

101 ، 90 قشمد ،
310 ، 303 ، 209 ، 204 ، 157 ، 146 ، 118 ، 76 ، 23 خزود ،

224 ، 168 ، 64 ، 61 رهد ،
60 ، 12 ابید ،

306 ، 270 ، 265 ، 168 ، 85 ، 51 ، 21 ، 11 ، 4 رید ،
228 ناغمرید ،

24 ، 26 ، 25 ملید ،
205 ، 194 نید ،

140 ، 84 ، 64 وید ،
ذ:

172 ، 98 تاذ ،
69 جوربلا ، تاذ 
253 ، 202 حبذ ،
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112 هَّللا ، حیبذ 
305 ، 204 ، 100 رکذ ،

302 ادخرکذ ،
309 ، 294 ، 293 ، 260 ، 23 لالجلاوذ ،

65 ، 55 هجحلاوذ ،
226 ، 105 راقفلاوذ ،

183 نینرقلاوذ ،
54 هدعقلاوذ ،

57 هجحلا ، يذ 
ر:

301 بر ،
137 ینرا ، بر 

180 ، 149 تیبلا ، بر 
213 ، 212 نیملاعلا ، بر 

153 لیلج ، بر 
307 ، 306 ناهج ، بر 
283 ، 187 هبعک ، بر 

155 ، 143 لاجر ،
192 مجر ،

231 ناطیش ، مجر 
215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211 ، 210 ، 202 ، 140 ، 115 ، 109 ، 97 ، 84 ، 48 ، 26 ، 23 ، 19 ، 28 تمحر ،

236 ، 135 ، 4 لیحر ،
208 ، 149 قزر ،

167 همانتداعس ، هلاسر 
245 یباراف ، هلاسر 

167 نیققحملا ، ةآرم  هلاسر 
229 لسر ،

224 ، 223 ، 182 ، 156 ، 146 ، 146 ، 141 ، 139 ، 67 ، 25 لوسر ،
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325 ص :
177 ، 110 ، 63 هَّللا ، لوسر 

233 ، 205 ، 121 کشر ،
95 ، 40 اضر ،

254 ، 252 ، 225 ، 163 ، 115 ، 112 ، 84 ، 82 ، 75 ، 75 ، 66 ، 56 ناوضر ،
104 ، 97 تعکر ،

292 ، 285 ، 280 ، 226 ، 194 ، 192 ، 104 ، 87 ، 30 ، 25 ، 15 نکر ،
253 راجتسم ، نکر 
310 ، 131 عوکر ،

37 یمر ،
232 تارمجلایمر ،

272 رامج ، یمر 
255 هرمج ، یمر 

25 میمر ،
224 ، 129 حور ،

288 نیمالا ، حور 
79 ، 55 ، 4 سدقلا ، حور 

290 ، 168 ، 112 هَّللا ، حور 
263 ینیمخلا ، يوسوملا  هَّللا  حور 

67 العم ، حور 
75 ، 63 ، 30 ، 19 هزور ،

220 ، 209 ، 111 ، 65 هضور ،
216 ماما ، هضور 
91 سنا ، هضور 

223 دلخ ، هضور 
82 لوسر ، هضور 

223 ، 220 ، 6 ناوضر ، هضور 
225 ، 3 سودرف ، هضور 

225 سدق ، هضور 
69 هرونم ، هضور 
82 يوبن ، هضور 

183 لامجلاۀضور ،
179 ادهشلاۀضور ،
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224 ، 90 ، 77 ، 62 ، 38 ، 25 مور ،
223 ، 221 ، 92 ، 7 ضایر ،

223 ، 91 تشهب ، ضایر 
223 نیرب ، دلخ  ضایر 

247 ، 229 ، 163 ، 100 ناحیر ،
112 ، 15 گیر ،

ز:
209 ، 175 ، 171 رئاز ،

10 نارئاز ،
270 ، 264 ، 239 ، 228 ، 189 ، 184 ، 176 ، 175 ، 160 ، 148 ، 124 ، 19 ، 7 دهاز ،

290 روبز ،
311 ، 306 ، 271 ، 168 ، 63 ، 19 تاکز ،

227 لالز ،
212 ، 184 ، 175 ، 174 فلز ،

212 اخیلز ،
125 ، 124 ، 104 ، 87 ، 82 ، 81 ، 78 ، 74 ، 72 ، 69 ، 68 ، 68 ، 54 ، 51 ، 44 ، 43 ، 32 ، 1225 ، 11 مزمز ،

298 ، 292 ، 266 ، 255 ، 252 251 ، 247 ، 238 ، 236 ، 234 ، 231 ، 222 ، 218 ، 216 ، 215 ، 212 ، 209 ، 206 ، 205 ، 204 ، 202 ، 177
195 ، 163 ، 151 ، 139 نیمز ،

188 ، 149 رانز ،
43 ، 31 راوز ،

283 ، 220 ، 65 ارهز ،
319 رهطا ، يارهز 

108 ، 65 هرهز ،
290 ، 142 ، 141 هرهَز ،

233 ، 223 ، 223 ، 219 ، 216 ، 209 ، 191 ، 180 ، 101 ، 21 ترایز ،
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326 ص :
42 (1) س :

59 تاد ،
213 ، 82 نابراس ،

82 هراس ،
225 ، 51 ، 4 یقاس ،

61 ، 55 ، 53 ناکلاس ،
292 ، 288 ، 282 ، 275 ، 255 ، 253 ، 56 ناحبس ،

179 ، 163 راوزبس ،
207 ، 126 ، 116 ، 83 ، 69 هراتس ،

182 ، 139 ، 126 ، 89 نوتس ،
110 ربص ، نوتس 

205 ، 301 ، 260 ، 216 ، 149 ، 126 ، 83 ، 7 هدجس ،
310 ، 216 ، 210 ، 209 ، 162 ، 131 ، 120 ، 119 ، 89 ، 88 ، 53 ، 49 دوجس ،

213 ، 179 ، 153 رحِس ،
251 ، 81 اخس ،

234 ، 142 ، 17 جارس ،
183 نیحلاصلا ، جارس 

258 لزارس ،
263 ةولصلارس ،

294 ، 194 شورس ،
134 ، 134 ، 134 ، 109 تداعس ،

167 يرتسبش ، میرکلادبع  نبدومحم  نیدلادعس 
69 دوعسلادعس ،

93 یگنز ، نبدعس 
299 ، 100 ، 99 ، 97 ، 95 ، 93 يدعس ،

،292 ، 292 ، 291 ، 288 ، 285 284 ، 283 ، 280 ، 280 ، 272 ، 249 ، 226 ، 221 ، 216 ، 216 ، 202 ، 194 ، 178 ، 59 ، 30 ، 2 ، 24 ، 4 یعس ،
294

253 افص ، یعس 
210 ، 88 ، 70 ، 69 ، 16 ردنکس ،

168 ، 104 مالس ،
226 ، 75 لیبسلس ،

251 ، 148 ، 140 ، 111 ، 109 ، 108 ، 75 ، 66 ، 59 ، 52 ناطلس ،
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290 دجما ، ناطلس 
2 اضرلا ، یسوم  یلع  ناطلس 

161 دلو ، ناطلس 
281 ، 275 ، 239 ناملس ،

229 ، 108 ، 74 ، 65 ، 65 ، 57 ، 17 ، 16 ، 4 نامیلس ،
323 ، 185 ، 105 ، 103 امس ،
176 ، 137 ، 109 ، 39 عامس ،

310 ، 308 عیمس ،
105 ، 46 ، 44 یئانس ،

111 ، 70 رجنس ،
55 ، 7 سدنس ،

283 ، 255 ، 228 ، 222 ، 202 ، 176 ، 126 ، 115 گنس ،
202 ، 88 ، 81 ، 63 هایس ، گنس 

205 هبعک ، گنس 
11 صالخالاةروس ،

22 لیفلاةروس ،
158 ، 147 دنگوس ،

175 ، 172 ، 10 تانموس ،
28 داعملا ، یلا  دابعلاریس 

162 هَّللا ، یلا  ریس 
162 هَّللا ، یف  ریس 

69 نید ، فیس 
191 ، 135 ، 130 لیس ،

306 ، 285 انیس ،
208 ، 197 ، 149 ، 119 هنیس ،

ش:
17 یعفاش ،

218 ، 168 ، 157 ، 141 ، 124 ، 104 ، 101 ، 93 ، 58 ماش ،

. 1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس  - 1
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327 ص :
229 ، 228 ، 212 ، 138 ، 133 ، 191 دهاش ،

203 يراوزبس ، ياضر  هاش 
86 ، 222 ، 47 ، 20 رجش ،

151 ، 59 ، 5 هنحش ،
194 ، 130 ، 91 بارش ،
204 ، 152 ، 130 ررش ،

198 ، 141 عرش ،
227 ، 223 ، 171 ، 5 فرش ،

93 يزاریش ، هَّللادبع  نب  حلصم  نیدلا  فرش 
84 ، 68 ، 67 ناورش ،

224 ، 19 تعیرش ،
204 ، 197 ، 97 هلعش ،

15 ، 95 ، 88 ، 73 عیفش ،
232 ، 30 سمش ،

161 يزیربت ، نیدلا  سمش 
32 یحضلا ، سمش 

101 يزیربت ، سمش 
234 ، 171 ، 91 عمش ،

27 تداهش ،
186 البرک ، نادیهش 

169 ماج ، دمحا  خیش 
48 نونلاوذ ، خیش 

90 يوینوق ، نیدلاردص  خیش 
161 بوکرز ، نیدلا  حالص  خیش 

219 مالکلا ، رهاوج  بحاص  نسح  دمحم  خیش 
273 ، 219 ، 201 ، 167 ، 93 زاریش ،

307 ، 300 ، 285 ، 257 ، 256 ، 238 ، 232 ، 192 ، 158 ، 140 ، 126 ، 122 ، 84 ، 76 ، 57 ناطیش ،
ص :

256 ، 103 ، 85 ، 52 قداص ،
215 ، 181 ، 155 فاص ،

229 ، 148 ، 104 ، 103 ، 81 ابص ،
292 ، 187 ، 176 ارحص ،
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55 رشحم ، نحص 
176 ، 65 هفیحص ،

179 یهاشهفیحص ،
72 ، 64 امص ، هرخص 

79 ، 76 ، 38 ، 5 ، 3 فدص ،
262 ، 193 ، 181 ، 147 ، 105 ، 98 ، 85 ، 82 ، 6 ، 4 قدص ،

154 هوعص ،
181 ، 176 ، 165 ، 155 ، 154 ، 144 ، 136 ، 135 ، 105 ، 103 ، 87 ، 85 ، 69 ، 59 ، 29 ، 24 ، 15 ، 10 ، 5 ، 4 ، 2 افص ،

،283 ، 282 ، 280 274 ، 272 ، 268 ، 267 ، 266 ، 264 ، 264 ، 254 ، 251 ، 249 ، 242 ، 238 ، 236 ، 234 ، 232 ، 232 ، 231 ، 226 ، 21
294 ، 292 ، 291 ، 289 ، 285 ، 284

74 هفص ،
91 تشهب ، هفص 

307 ، 163 ، 112 الص ،
306 ، 280 ، 232 ، 132 ، 130 تالص ،

239 ، 232 دمص ،
239 ، 107 ، 44 ، 32 ، 19 منص ،

231 لیفارساروص ،
267 ، 265 ، 264 ، 175 ، 135 ، 1 یفوص ،

28 ، 1 هیفوص ،
168 ، 154 ، 132 ، 130 موص ،

228 ، 228 ، 228 ، 138 ، 65 هعموص ،
280 ، 224 مایص ،

209 ، 209 ، 154 لقیص ،
ض:

181 لالض ،
301 دیعبلا ، لالض 

134 ایض ،
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328 ص :
ط:

250 ، 208 ، 208 ، 181 ، 174 ، 154 ، 144 ، 98 تعاط ،
180 ، 165 ، 164 ، 136 ، 134 ، 6 بلاط ،

67 ، 63 اهاط ،
215 رهاط ،

217 ییابطابط ،
151 ، 96 ، 91 ، 75 ، 53 لیفط ،

179 ، 3 مسلط ،
131 ، 123 ، 120 ، 119 ، 107 ، 104 ، 102 ، 87 ، 86 ، 82 ، 77 ، 59 ، 53 ، 53 ، 51 ، 48 ، 27 ، 24 ، 10 ، 7 ، 6 ، 4 فاوط ،

،253 ، 249 ، 243228 ، 224 ، 220 ، 216 ، 205 ، 204 ، 202 ، 194 ، 194 ، 181 ، 178 ، 173 ، 163 ، 162 ، 155 ، 143 ، 138 ، 134 ، 133
304 ، 298 ، 283 ، 275 ، 274 ، 272 ، 255

226 ، 185 ، 137 ، 75 یبوط ،
294 ، 213 ، 190 ، 136 ، 128 ، 95 ، 8 روط ،

،233 ، 288 ، 227 ، 225 223 ، 220 ، 215 ، 212 ، 209 ، 208 ، 205 ، 192 ، 188 ، 185 ، 184 ، 174 ، 163 ، 162 ، 58 ، 33 ، 11 ، 5 ، 3 فوط ،
275 ، 274 ، 264 ، 249 ، 234

205 ، 80 ، 72 ، 57 ، 38 ، 34 نافوط ،
232 مرح ، فوط 

216 لوسر ، فوط 
216 هبعک ، فوط 
209 یبن ، فوط 

181 یفوط ،
97 ، 73 هط ،

ظ:
156 ، 145 فیرظ ،

121 ، 92 لالظ ،
242 ناطلس ، لظ 

ع:
234 جاع ،

306 ، 125 داع ،
278 ، 264 ، 202 ، 198 ، 161 ، 160 ، 143 فراع ،

293 ، 220 ، 219 ، 206 ، 167 ، 90 ، 66 ، 64 ، 47 نافراع ،
205 ، 184 ، 176 ، 150 ، 138 ، 123 ، 119 ، 5 قشاع ،
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254 ، 197 ، 129 ، 126 ، 103 ، 77 ، 47 ناقشاع ،
206 ، 198 ، 185 ، 182 ، 129 ملاع ،

202 ، 130 ماع ،
203 ناخ ، یلقسابع 

152 ، 151 ، 149 بلطملادبع ،
183 ناخرداهب ، هلادبع 

233 دیبع ،
219 تایلاع ، تابتع 

239 ، 96 ، 39 نامثع ،
175 تالصلاب ، ولجع 

233 ، 82 ، 81 ، 64 ، 63 مجع ،
89 ، 70 لدع ،

307 ، 130 باذع ،
23 میلا ، باذع 

24 میحج ، باذع 
273 ، 272 ، 263 ، 192 ، 141 ، 104 ، 93 ، 50 ، 34 ، 1 قارع ،

91 ، 90 یقارع ،
234 ، 192 ، 119 ، 112 ، 75 برع ،

274 ، 253 ، 238 ، 233 ، 224 ، 221 ، 220 ، 185 ، 143 ، 134 ، 76 ، 58 ، 48 شرع ،
185 مظعا ، شرع 

184 هَّللا ، شرع 
70 دزیا ، شرع 

220 ادخ ، شرع 
289 رواد ، شرع 
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329 ص :
255 ، 54 نامحر ، شرع 

178 نانجلا ، ضور  هصرع 
279 ، 252 ، 243 ، 231 ، 216 ، 202 ، 178 ، 173 ، 172 ، 138 ، 104 ، 91 ، 86 ، 73 ، 66 ، 51 ، 24 ، 23 ، 4 تافرع ،

161 ، 101 ، 101 ، 28 ، 4 نافرع ،
237 ، 114 ، 44 ، 23 لیئارزع ،

232 ، 85 ، 10 يزع ،
131 اشع ،

،202 ، 187 ، 182 ، 17 ، 172 159 ، 138 ، 137 ، 133 ، 125 ، 120 ، 114 ، 111 ، 110 ، 108 ، 105 ، 105 ، 101 ، 99 ، 55 ، 53 ، 8 ، 6 قشع ،
292 ، 284 ، 267 ، 266 265 ، 261 ، 250 ، 249 ، 248 ، 247 ، 232 ، 228 ، 227 ، 208 ، 205 ، 204

91 ، 78 تمصع ،
286 ، 257 ، 250 ، 214 ، 211 ، 96 ، 58 ، 27 نایصع ،

76 ، 56 ، 35 ناشطع ،
43 ، 35 ناطیش ، هبقع 

210 ، 141 ، 139 لوقع ،
116 هکع ،

198 ، 190 ، 169 ، 101 ملع ،
296 ، 226 ، 222 ، 221 ، 199 ، 96 یلع ،

198 بلاط ، یبا  یلع 
277 ربکا ، یلع 

273 هاوخ ، حلص  ربکا  یلع 
186 بلاطیبا ، نب  یلع 

245 ع ،)  ) یلع
308 ، 307 میلع ،

276 قارب ، نبرامع 
204 ، 140 ، 134 ترامع ،

90 نامع ،
96 رمع ،

136 ، 116 ، 78 نارمع ،
89 زیزعلادبع ، رمع 

241 ثیلورمع ،
181 ، 155 ، 144 ، 142 ، 134 ، 86 ، 72 ، 71 ، 59 ، 55 ، 37 ، 23 هرمع ،

9 دعسا ، دیمع 
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200 ، 119 ، 10 نانع ،
84 ، 65 ، 63 اقنع ،

78 بیبطلادوع ،
165 ، 155 ، 143 لایع ،
173 ، 75 ، 74 ، 3 دیع ،

6 ، 4 ربکادیع ،
71 رهد ، دیع 

275 ، 260 ، 238 ، 236 ، 234 ، 231 ، 114 ، 112 نابرق ، دیع 
237 ، 216 ، 210 ، 190 ، 137 ، 106 ، 78 ، 76 ، 75 ، 68 ، 63 ، 54 ، 44 ، 40 ، 39 ، 20 یسیع ،

غ:
288 ارحراغ ،

282 مخریدغ ،
155 ، 143 تبرغ ،

92 هفرغ ،
91 لزغ ،

28 نایونزغ ،
307 نینزغ ،

29 هوزغ ،
202 ، 3 لسغ ،

251 مارحا ، لسغ 
182 ، 154 مالغ ،
234 ، 206 هزمغ ،

196 ، 135 ، 130 بیغ ،
ف:

247 هحتاف ،
219 ، 141 سراف ،
180 ، 101 لضاف ،

277 همطاف ،
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330 ص :
227 ، 197 ، 135 رخف ،

73 نیدلارخف ،
90 رافغلادبع ، رهمگرزب  نب  میهاربا  نیدلارخف 

224 كدف ،
233 ، 172 ، 45 تارف ،

182 ، 139 تقارف ،
9 یناتسیس ، یخرف 

270 ، 255 ، 84 ، 73 سودرف ،
177 ، 156 ، 144 شرف ،

284 ، 154 ، 116 نوعرف ،
141 ، 138 ، 99 ، 23 ، 17 ناقرف ،

185 ، 146 غورف ،
90 یبرع ، نبا  مکحلا  صوصف 

158 ، 147 حیصف ،
203 يوره ، یحیصف 

221 ، 200 ، 199 ، 146 ، 25 ، 21 لضف ،
206 ترطف ،

150 ، 149 ، 130 ناغف ،
192 ، 185 ، 170 رقف ،

291 نیطسلف ،
242 ، 223 ، 218 ، 209 ، 209 ، 192 ، 174 ، 171 ، 170 ، 120 ، 96 ، 93 ، 83 ، 77 ، 61 کلف ،

60 اسآ ، کلف 
185 ، 165 ، 121 انف ،

191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 186 ضایف ،
186 یجیهال ، ضایف 

224 ، 213 ، 210 ، 205 ، 202 ، 201 ، 190 ، 189 ، 181 ، 90 ، 7 ضیف ،
201 یناشاک ، ضیف 

ق:
170 ، 72 نیسوق ، باق 

22 ، 21 لیباق ،
277 ، 56 مساق ،

151 ، 122 دصاق ،
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156 ، 4 نادصاق ،
247 ، 246 ، 243 ، 188 ، 171 ، 130 ، 116 ، 36 ، 24 ، 7 ، 5 ، 4 هلفاق ،

،138 ، 134 ، 132 ، 126 ، 123 ، 118 ، 117 ، 115 ، 113 ، 112 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 107 ، 106 ، 105 ، 98 ، 94 ، 37 ، 33 ، 15 ، 6 هلبق ،
281 ، 277 ، 268 ، 267 ، 264 ، 244 ، 220 ، 173 ، 165 ، 164 ، 160

277 لد ، لها  هلبق 
160 لطاب ، هلبق 

181 ، 160 نانیشن ، نطاب  هلبق 
138 ناج ، هلبق 
187 قلخ ، هلبق 
212 ایند ، هلبق 

181 دهاز ، هلبق 
277 تروص ، هلبق 

181 بلاط ، هلبق 
181 ناتسرپ ، تروص  هلبق 

181 عماط ، هلبق 
181 ، 160 ناتسرپرهاظ ، هلبق 

181 فراع ، هلبق 
160 قشاع ، هلبق 
221 ملاع ، هلبق 
314 قشع ، هلبق 

160 نوعرف ، هلبق 
281 ، 274 ، 222 ، 178 ، 103 ، 2 هاگ ، هلبق 

181 ینعم ، هلبق 
165 نانموم ، هلبق 

283 ، 265 امن ، هلبق 
260 هلبق ،

200 نت ، هلبق 
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331 ص :
264 ، 200 لد ، هلبق 

69 یلاعم ، هلبق 
32 هَّللاۀلبق ،

178 ، 61 ، 60 هبق ،
283 نیقی ، لها  هبق 

69 مراکم ، هبق 
219 ، 200 ، 194 هلیبق ،

136 ، 120 حدق ،
205 ، 164 ردق ،

220 ، 58 ، 5 نایسدق ،
205 ، 177 ، 163 ، 136 مدق ،

،291 ، 290 ، 287 ، 286 ، 276 ، 275 ، 240 ، 239 ، 156 ، 154 ، 144 ، 112 ، 101 ، 95 ، 78 ، 73 ، 59 ، 39 ، 23 ، 22 ، 17 ، 16 ، 14 ، 1 نآرق ،
307 ، 299

1 نآرقلا ، نآرق 
292 ، 286 ، 25 ، 244 ، 236 ، 159 ، 138 ، 137 ، 88 ، 82 ، 77 ، 74 ، 74 ، 62 ، 58 ، 54 ، 47 ، 38 ، 37 ، 33 ، 24 ، 16 ، 6 ، 5 ، 4 نابرق ،

104 لبج ، برق 
88 دوجس ، برق 

88 هبعک ، برق 
121 ، 105 ، 89 اضق ،
140 ، 80 ، 79 بطق ،

139 ، 131 رعق ،
303 ، 163 خزودرعق ،

253 دیحوت ، مزلق 
105 انیم ، مزلق 

174 ، 134 ملق ،
263 ، 230 مق ،

34 ، 221 ، 95 ، 30 رمق ،
245 اضرهش ،)  ) هشمق

54 ، 44 لیدنق ،
101 ، 90 هینوق ،

301 ، 257 ، 252 ، 218 ، 174 ، 156 ، 99 ، 65 ، 64 ، 27 ، 5 تمایق ،
309 ، 83 ناوریق ،
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275 ، 220 ، 26 رصیق ،
ك:

28 خلب ، همانراک 
267 ، 206 ، 194 ، 193 ، 189 ، 149 ، 82 ، 26 ناوراک ،

217 ، 201 ناشاک ،
222 ، 184 ، 69 ، 19 ، 10 رفاک ،

310 ، 308 ، 307 نارفاک ،
50 نامثع ، نبرمع  نیدلا  یفاک 

306 یحو ، نوناک 
185 ایربک ،

148 ، 56 لحک ،
174 ، 131 ، 82 تمارک ،

25 ، 12 سابرک ،
290 البرک ،

311 راگدرک ،
230 ، 36 نامرک ،

221 ، 137 نایبورک ،
204 ، 24 میرک ،

95 ایاجسلا ، میرک 
263 رارسالا ، فشک 

261 ریمشک ،
69 بعک ،

86 ، 76 ، 69 نیتبعک ،
،53 ، 53 ، 52 ، 51 ، 4 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 43 ، 41 ، 39 ، 38 ، 37 ، 32 ، 31 ، 30 ، 27 ، 25 ، 22 ، 21 ، 17 ، 15 ، 10 ، 8 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 هبعک ،
،88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 7 ، 77 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 69 ، 68 ، 66 ، 65 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 58 ، 55 ، 54

،100 ، 98 ، 94 ، 94 ، 91 ، 89
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332 ص :
،133 ، 132 ، 131 ، 129 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 113 111 ، 109 ، 108 ، 107 ، 105 ، 103
،185 ، 184 181 ، 178 ، 175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 168 ، 165 ، 164 ، 162 ، 160 ، 159 ، 155 ، 152 ، 44 ، 143 ، 38 ، 135 ، 134
،232 ، 228 ، 228 ، 228 ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 221 ، 220 ، 218 ، 209 ، 207 ، 206 ، 204 ، 202 ، 200 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187
،292 ، 289 ، 285 ، 283 ، 282 ، 281 ، 280 ، 277 ، 274 ، 272 ، 269 ، 268 ، 266 ، 265 ، 262 ، 249 ، 248 ، 242 ، 239 ، 238 ، 232 ، 232

304 ، 298 ، 296
225 ، 178 اسآ ، هبعک 

46 لامآ ، هبعک 
188 صالخا ، هبعک 

174 بابرا ، هبعک 
187 قیقحت ، هبعک 

254 نت ، هبعک 
254 ، 229 ، 187 ، 164 ، 121 ناج ، هبعک 

254 مسج ، هبعک 
298 ، 272 ، 271 ، 270 ، 267 ، 266 ، 261 ، 261 ، 260 ، 254 ، 250 ، 228 ، 202 ، 88 لد ، هبعک 

99 رادید ، هبعک 
144 قدص ، هبعک 

181 نوطبلادبع ، هبعک 
274 ، 272 لگ ، هبعک 

206 قوشعم ، هبعک 
266 ، 187 ، 176 ، 175 ، 99 ، 7 دوصقم ، هبعک 

135 ، 3 لصو ، هبعک 
221 مالسا ، هبعک 
136 مظعا ، هبعک 

309 دیرجت ، هبعک 
177 قیقحت ، هبعک 

272 ، 87 ، 83 ، 53 ناج ، هبعک 
181 لیئربج ، هبعک 

88 لالج ، هبعک 
277 ، 274 ، 227 ، 226 لد ، هبعک 

204 قشعهبعک ،
66 ، 61 ایلعهبعک ،

176 دارمهبعک ،
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11 مالسالاۀبعک ،
184 ، 181 رفک ،
104 ، 70 نفک ،

207 ، 190 هبعک ، دیلک 
285 ، 67 ، 24 میلک ،

294 هَّللا ، میلک 
95 یمیلک ،

90 ناجیمک ،
306 ، 168 تشنک ،

254 ، 75 ، 39 ناعنک ،
294 ، 274 ، 270 ، 266 ، 226 ، 225 ، 215 ، 115 ، 82 ، 72 ، 69 ، 56 ، 18 رثوک ،

،255 قشع ، رثوک 
319 ، 34 هفوک ،

228 ، 227 ناکم ، نوک و 
170 ، 140 ، 104 هوک ،

130 دحا ، هوک 
210 یلعا ، هوک 

56 تمحر ، هوک 
104 ، 103 افص ، هوک 

56 فاق ، هوک 
56 نانبل ، هوک 

54 قورحم ، هوک 
285 انم ، يوک 
13 ، 12 رتهک ،
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333 ص :
24 میتقر ، فهک و 

287 ، 275 ، 244 ، 122 ناویک ،
150 ، 77 ناهیک ،

گ:
48 ، 16 ربگ ،

229 ، 218 ، 218 ، 190 نودرگ ،
284 ، 238 ، 229 ، 229 ، 204 ، 191 ، 151 ، 127 ، 93 ، 82 ناتسلگ ،

172 ، 163 ، 119 ، 112 نشلگ ،
65 ءارضخدبنگ ،

228 ، 208 ، 142 ، 134 ، 130 ، 126 ، 113 ، 106 ، 80 جنگ ،
224 رهگ ، جنگ 
195 ، 46 روگ ،

206 ، 113 ، 5 ، 3 رهوگ ،
207 ، 130 رهگ ،

222 ، 93 ، 83 ، 80 ، 70 یتیگ ،
ل:

285 ، 232 ، 232 ، 172 ، 96 ، 45 ، 10 تال ،
179 يولوم ، يونثم  بابل  بل 

285 ، 279 ، 278 ، 272 ، 267 ، 250 ، 250 ، 248 ، 172 ، 159 ، 158 ، 102 ، 98 ، 65 ، 44 ، 32 ، 24 ، 23 کیبل ،
103 نایجاح ، کیبل 

258 ، 74 نایوگ ، کیبل 
194 ، 134 ، 112 ، 46 دحل ،

164 ، 159 ، 145 ، 124 فطل ،
202 ، 137 ، 123 اقل ،

26 نامقل ،
90 تاعمل ،
134 حول ،

306 یبن ، طول 
م:

165 هَّللا ، يوسام 
233 تافام ،

233 رهنلاروام ،
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302 ، 135 ، 120 ، 115 هام ،
201 ، 186 صلختم ،

131 نایقتم ،
183 زورفا ، لد  عمش  يونثم 

161 ، 101 يونعم ، يونثم 
161 هماندلو ، يونثم 

186 مشتحم ،
283 ، 265 ، 264 ، 175 ، 129 ، 112 ، 15 بارحم ،

272 ، 268 ، 266 ، 251 ، 231 ، 86 ، 86 ، 81 ، 77 ، 73 ، 52 ، 32 ، 26 ، 3 ، 2 مرحم ،
7 رارسا ، مرحم 

300 ، 272 ، 250 ، 215 ، 213 ، 208 ، 70 ، 29 ، 16 رشحم ،
252 ، 231 لفحم ،

307 ، 296 ، 291 ، 290 ، 288 ، 229 ، 220 ، 204 ، 152 ، 142 ، 113 ، 112 ، 63 دمحم ،
201 نسحمالم ، یناشاکلا  یضترم  نب  دمحم 

101 دلو ، نیدلاءاهبدمحم 
219 ناخیلقاضردمحم ،

183 ینابیش ، دمحم 
215 ، 213 ، 205 ، 188 ، 135 ، 47 ، 7 ، 5 لمحم ،

167 يرتسبش ، دومحم 
255 ، 216 ، 178 ، 177 ، 127 ، 82 ، 81 ، 63 هنیدم ،

212 هرونم ، هنیدم 
293 ، 290 ، 281 ، 222 ، 104 ، 2 یضترم ،

105 ، 103 ابحرم ،
325 ینادرم ،
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334 ص :
198 ، 198 لسرم ،

139 ، 34 ، 28 ورم ،
282 ، 272 ، 267 ، 253 ، 105 ، 104 ، 103 ، 85 ، 69 ، 59 ، 29 ، 24 ، 2 هورم ،

273 يورم ،
125 ، 106 ، 82 ، 79 ، 69 ، 68 ، 32 ، 20 میرم ،

191 ، 188 عیطتسم ،
306 ، 303 ، 276 ، 228 ، 184 ، 180 ، 158 ، 157 ، 156 ، 148 ، 147 ، 145 ، 122 ، 91 ، 34 ، 33 دجسم ،

63 ، 51 اصقالادجسم ،
251 مارحلادجسم ،

147 لهادجسم ،
158 ابق ، لها  دجسم 

،254 فیخ 58 ، دجسم 
271 لد ، دجسم 

156 ، 144 رارف ، دجسم 
149 ، 116 دوعسم ،
288 دعسا ، دوعسم 

28 میهاربا ، نبدوعسم 
322 ، 55 خلسم ،

311 ، 168 ، 141 ، 57 ناملسم ،
78 ، 76 رامسم ،

139 ، 125 دنسم ،
285 حیسم ،

135 ، 67 ، 60 احیسم ،
212 ، 209 هطاشم ،

194 ، 123 ، 100 قاتشم ،
294 ، 292 ، 285 ، 282 ، 272 ، 269 ، 252 ، 232 ، 216 ، 58 ، 30 رعشم ،

252 ، 104 ، 86 مارحلارعشم ،
211 ، 210 ، 185 لعشم ،

204 ، 191 ، 9 دهشم ،
263 هیادهلا ، حابصم 

236 ، 233 ، 147 ، 83 ، 71 ، 56 فحصم ،
273 ، 212 ، 204 ، 192 ، 173 ، 168 ، 104 ، 90 رصم ،
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،282 ، 256 ، 220 ، 218 ، 165 ، 149 ، 129 ، 125 ، 103 ، 82 ، 81 ، 78 ، 75 ، 63 ، 60 ، 59 ، 40 ، 38 ، 2 یفطصم ،
311 ، 306 ، 303 ، 294 ، 289 ، 287 ، 285

72 ، 65 افصم 60 ،
72 الصم ،

153 رمضم ،
215 ، 69 رهطم ،

114 داعم ،
204 شاعم ،
275 هیواعم ،

117 دبعم ،
310 ، 153 ، 133 ، 123 دوبعم ،

77 فکتعم ،
140 یسوم ، هزجعم 

234 ، 143 ، 72 ، 43 جارعم ،
183 نیلماکلا ، جارعم 

219 ، 185 تفرعم ،
69 رشعم ،

43 (1) 212 ، 150 ، 113 قوشعم ،

260 ، 226 ، 71 رام ،
221 رومعم ،

297 ینابیش ،) دئاز  نبا  نعم  ، ) نعم
91 ، 51 ناغم ،

307 ، 57 ترفغم ،
101 ، 93 لوغم ،

202 ، 173 ، 103 ، 55 ، 15 نالیغم ،
292 ، 285 ، 280 ، 255 ، 226 ، 223 ، 220 ، 194 ، 192 ، 104 ماقم ،

24 میهاربا ، ماقم 
185 ادخ ، ماقم 

. 1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس  - 1

www.Ghaemiyeh.comهیامن ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


335 ص :
71 دومحم ، ماقم 
50 ارعشلاةربقم ،

1 یسابع ، هفیلخ  ردتقم 
17 دادقم ،

229 ، 222 ، 211 ، 170 دصقم ،
228 ، 188 ، 162 ، 125 ، 123 دوصقم ،
175 ، 126 ، 106 ، 104 ، 79 ، 25 میقم ،

209 لحکم ،
157 ، 156 ، 147 ، 146 ، 146 رکم ،

،104 ، 88 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 79 ، 72 ، 68 ، 63 ، 60 ، 58 ، 54 ، 52 ، 38 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 21 ، 11 ، 10 هکم ،
271 ، 236 ، 216 ، 209 ، 177 ، 143 ، 142 ، 141 ، 125

212 همظعم ، هکم 
203 يوره ، مظان  نیسحالم 

201 اردصالم ،
186 يزاریش ، ياردصالم 

186 یمع ، یجیهال  یلع  نب  قازرلادبعالم 
219 اضردمحمالم ،

234 ، 143 ، 82 کیالم ،
309 ، 308 ، 268 ، 257 ، 242 ، 222 ، 189 ، 150 ، 110 ، 110 ، 96 ، 10 کلم ،

65 ، 63 شرعلا ، کلم 
101 نیدلاءالع ، کلم 

233 ، 158 ، 148 ، 46 تامم ،
294 ، 286 ، 285 ، 284 ، 272 ، 239 ، 236 ، 232 ، 231 ، 216 ، 104 ، 65 ، 47 ، 10 ، 2 انم ،

285 ، 232 ، 45 ، 10 تانم ،
279 ، 258 ، 149 ، 136 ، 136 تاجانم ،

243 ، 231 ، 132 ، 130 ، 65 ، 52 ، 30 ، 29 کسانم ،
216 جح ، کسانم 
157 ، 146 قفانم ،

184 ، 182 ، 139 ، 115 ربنم ،
235 مجنم ،

235 روصنم ،
202 ، 1 جالح ، روصنم 
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197 ، 196 رکنم ،
223 رونم ،

292 ، 253 ، 232 ، 202 ، 178 ، 104 ، 86 ، 69 ینم ،
215 ، 114 جوم ،

197 ، 74 روم ،
306 ، 241 ، 237 ، 216 ، 190 ، 147 ، 136 ، 128 ، 116 ، 97 ، 76 ، 68 ، 67 ، 64 ، 51 ، 8 یسوم ،

250 ، 34 نارمع ، یسوم 
101 انالوم ،

161 یمور ، نیدلا  لالجانالوم 
101 دمحم ، نیدلا  لالجانالوم 
90 يولوم ، نیدلا  لالجانالوم 

179 یفشاک ، ظعاو  نیسح  نیدلا  لامکانالوم 
179 یفشاک ، نیسحالم  انالوم 

101 يولوم ،
298 ، 294 ، 290 يدهم ،

245 ياهشمق ، یهلا  يدهم 
287 ارهز ، يدهم 

157 ، 147 موص ، رهم 
282 مثیم ،

270 ، 226 ، 174 هناخیم ،
5 ریم ،

230 نوحیج ، دمحمازریم 
219 اضردمحمازریم ،

69 داعیم ،
284 ، 284 ، 250 ، 231 ، 136 ، 128 ، 112 ، 69 ، 66 ، 30 ، 4 تاقیم ،

237 ، 22 لیئاکیم ،
265 ، 228 ، 86 ، 51 هدکیم ،
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336 ص :
171 ، 81 انیم ،

61 کلف ، يانیم 
174 نذوم ،
184 نموم ،

310 ، 308 ، 306 ، 305 ، 303 ، 302 نانموم ،
ن:

163 ران ،
230 راجاق ، هاش  نیدلارصان 

259 ، 14 ورسخرصان ،
203 يوره ، مظان 
209 مکحلاذفان ،

130 هلفان ،
193 ، 170 ، 82 هقان ،

170 هَّللا ، هقان 
84 ، 82 نادوان ،

288 توبن ،
82 يوبن ،

156 ، 197 یبن ،
95 میرک ، یبن 

305 دجن ،
200 ، 192 ، 191 ، 187 ، 5 فجن ،

263 فرشا ، فجن 
233 ، 194 ، 193 مجن ،

192 ، 68 ، 17 لخن ،
140 ، 95 ، 7 میسن ،

275 نآرق ، صن 
9 یضورع ، یماظن 

93 هیماظن ،
94 ، 26 تمعن ،

254 ، 156 ، 144 ، 139 قافن ،
169 سنالا ، تاحفن 

92 تاخفن ،
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55 روص ، هخفن 
150 ، 140 ریفن ،
174 لزا ، شاقن 

،265 ، 255 ، 208 ، 19 ، 175 ، 168 ، 165 ، 164 ، 159 ، 154 ، 148 ، 148 ، 123 ، 117 ، 113 ، 99 ، 97 ، 89 ، 86 ، 84 ، 57 ، 19 ، 7 ، 6 زامن ،
،283 ، 272

311 ، 305 ، 303 ، 298
253 فاوطزامن ،

209 کسانم ، زامن 
239 ، 238 ، 234 ، 159 ، 153 ، 137 ، 117 ، 116 ، 113 ، 111 ، 110 ، 91 ، 2 دورمن ،

306 ، 125 ، 57 ، 39 ، 2 حون ،
202 ، 158 ، 136 رون ،

169 دمحم ، نب  دمحا  نیدلا  ماظن  نب  نامحرلادبع  نیدلارون 
198 نیعلارون ،

181 ، 144 قح ، رون 
112 ، 108 ادخرون ،

250 ناحبس ، رون 
252 قشع ، رون 

160 لاصو ، رون 
85 ملقلا ، نون و 

217 یناقشوج ، زاین 
249 ، 24 تین ،

101 ، 34 ، 28 روباشین ،
236 ، 233 ، 222 ، 204 ، 154 ، 97 ، 44 ، 22 لین ،

و:
291 ، 287 ، 286 ، 252 ، 193 ، 190 ، 188 ، 187 ، 152 ، 126 ، 62 ، 52 ، 7 ، 4 يداو ،

52 دیرجت ، يداو 
264 انم ، يداو 

149 داشرلاب ، ملعا  هَّللاو 
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337 ص :
155 باوصلاب ، ملعا  هَّللاو 

162 ، 77 دوجو ،
185 هَّللا ، هجو 

226 ، 174 ، 170 تدحو ،
303 ، 158 ، 147 ، 96 یحو ،

169 ، 6 عادو ،
202 ، 181 ، 136 ، 100 ، 6 لاصو ،

162 ، 120 ، 92 لصو ،
189 ، 187 هبعک ، لصو 

148 وضو ،
221 ، 202 تدالو ،
221 ، 210 تیالو ،

ه:
لیباه 21،
97 فتاه ،

281 ، 236 ، 69 رجاه ،
65 توراه ،

285 لبه ،
181 ، 173 ، 139 ، 122 رجه ،

100 ، 99 ، 81 ، 80 نارجه ،
243 ، 187 ترجه ،

64 دهده ،
233 ، 203 ، 179 ، 169 تاره ،

243 ، 24 هلمره ،
253 ، 242 ، 232 هلوره ،

38 ماشه ،
181 ، 155 ، 143 ، 104 راب ، تفه 

82 ، 59 فوط ، تفه 
224 ، 193 ، 155 ، 143 لاله ،

219 يزاریش ، يامه 
209 ، 13 نویامه ،

188 ناگدازآ ، تمه 
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224 ، 191 ، 54 ، 25 دنه ،
273 ، 219 ، 155 ، 143 ، 90 ناتسودنه ،

236 ، 47 جدوه ،
ي:

73 ، 63 نیسای ،
255 ، 236 ، 218 ، 211 ، 177 ، 98 ، 66 ، 60 ، 38 برثی ،
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338 ص :
137 ییحی ،

106 یتوملا ، ییحی 
233 ، 230 دزی ،

310 ، 309 ، 305 ، 302 ، 288 ، 285 ، 275 ، 253 ، 239 ، 232 ، 221 ، 182 ، 139 ، 125 ، 40 ، 39 ، 33 ، 17 نادزی ،
128 ، 113 ، 35 بوقعی ،

،310 ، 308 ، 307 ، 305 ادخ 302 ، اتکی 
153 ، 67 نیمی ،

257 ، 212 ، 113 ، 110 ، 108 ، 75 ، 61 فسوی ،
259 یماصتعا ، فسوی 

203 اخیلز ، فسوی و 
44 (1) 302 ، 157 دوهی ،

اه تشون  یپ 

«. يدیشر گنهرف  دشاب « یئایح  یب  یمرش و  یب  ینعمب  هک  تسا  لولب  بوسنم  یلول  یلول و  عمج  نایلول  (. 1  ) 1
«. يریگناهج ناهرب و  هفحت « دوس و  عفن و  راوخمغ و  هیامرس و  همجعم  ءاز  فورعم و  واوب  نایزوس  ( 2  ) 2

رد رتش و  زاهج  لوا ) حتف  مضلاب و  دیوه ( ناهرب » دنیوگ « ار  رتش  زاهج  لاد ) یناتحت و  نوکـس  یناث و  حتف  لوا و  مضب  دـیوه ( (*. 1  ) 3
زا زونه  وت  دیوگ : یئانس  دنراد  رتش  ناهوکدرگادرگ  هک  دشابیم  یمیلگ  واورـسک ) اهحتف و  هب  هک ( هدرک  لقن  یماس  زا  يرورـس  هخـسن 

: دیوگ دمحا  مجنلاوبا  و  هار ... 
z\E\E(\ يدیشر لکاکب ( ات  شدیوه  متشه  ورف   z\ شوگ انب  ات  شمامز  مدروآرب   s\iُ\

« يدیشر » 
« تاحالطصا تایانک و  گنهرف  دشاب « ندومن  لمات  يراک و  رد  ندرک  هاگن  زا  هیانک  مومضم  فاک  اب  نانک  هدید  (. 1  ) 4

رد (. 1  ) 5
: تسا هدش  تبث  خسن  زا  یضعب  رد  تیب  نیا  هعطق  زا  دعب  (. 2  ) 6

منآ رب  ییامرف  هچ  ره  دشابن  نامرف  ار  هدنب  مناتسآ  رب  رس  يور و  یشخب  مرج  رو  یشک  رگ 
تسا یمسر  (. 3  ) 7

هدناوخ (. 1  ) 8
تسین اههخسن  زا  یضعب  رد  تیب  نیا  (. 1  ) 9

جنپ (. 2  ) 10
الاب (. 1  ) 11

ماگ (. 2  ) 12
دنقحلا نیع  روظنم  هک  ناد  نینچ  (. 3  ) 13
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339 ص :
.z\E\E\ زاجح رد  هن  دشاب  وت  لامج  رد  يور  مِک   z\ نم ثیدح  تمایق  هب  دسر  اجک  دوخ  ات   s\iُ (. \1  ) 14

اهفاوط (. 1  ) 15
.1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس   16

. هَّللا ِشرع  نموم  ِبلَق  ثیدح - هب  تسا  هراشا  (. 1  ) 17
(. 147 ص 24 - تادیهمت ، هَّللا ( شرَع  نِموُملا  ِبلق  هفیرش  ثیدح  زا  ذوخأم  (. 1  ) 18

قوذ اب  هزم : تسار  (. 1  ) 19
. ییادگ یقشاع ، یشوپ ، تسوپ  (. 1  ) 20

يورخا يویند و  روما  قنور  زا  هیانک  یمدآ ، بلاق  زا  هیانک  كاخ ، رازاب  نتساآ . رازاب  ندز ، رازاب  (. 2  ) 21
. تسا ناتساد  نیا  دارم  (. 3  ) 22

. نتسیرگن مشچ ، هشوگ  زا  هاگن  فرَط ، (. 1  ) 23
(. 12 تارجح 49 / مثا ( ّنظلا  ّنا  هب : تسا  هراشا  (. 2  ) 24

.1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس   25
. هَّللا بیبح  هب  بقلم  ربمغیپ  ینعی  (. 1  ) 26
. دوب ءادهشلادیس  هب  بقلم  هزمح  (. 1  ) 27

مساق میهاربا و  (. 2  ) 28
. دسا تنب  همطاف  (. 3  ) 29
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340 ص :
. تسا لوا  هجرد  نیقفانمزا  نیملسم و  دالب  نتفرگب  درک  کیرحت  ار  پاپ  هک  تسا  راگزور  نینئاخ  زا  یکی  قارب  نب  رامع  (. 1  ) 30

. تسا قرش  ریهش  فوسلیف  یمالسا و  گرزب  میکح  دشر  نبا  تسا و  یسلدنا  هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع  باتک  بحاص  (. 2  ) 31
اراصن ياملع  (. 3  ) 32

. هبعک هناخ  رد  دندوب  تب  ود  يّزع  ّدو و  (. 1  ) 33
تفـص نیدب  زین  ار  نعم  دنتخانـشیم  یگدنـشخب  هب  ار  یئاط  متاح  هک  ناس  نامه  تساداوجا . زا  ینابیـش ، دـئاز  نب  نعم  نعم : (. 1  ) 34

. دنتسنادیم هرهش 
هلماعم رد  ندز  هناچ  هلماعم ، رد  يریگتخس  ساکُم : (. 2  ) 35

. گنج هب  ریگب ، تخس  زیتسب ، هتِسب : (. 3  ) 36

. هلماعم شورف ، دیرخ و  يرثت : عیب و  (. 4  ) 37
. ینکیمن طوقس  نیمز  هب  نامسآ  زا  يرث : (. 5  ) 38

ص 271. تیالو ، همغن  دیوم : اضر  دیس  (. 1  ) 39
. دنشابیم تایآ  هرامش  هدنهدناشن  رداک  لخاد  دادعا  (. 1  ) 40

.1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس   41

.1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس   42

.1381 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 جح ، رعش  نیچلگ  درفنم ، ههلا  ناینانمس -  دیعس   43
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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